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Abstract 
 
The major global concern is with preserving the environment. Because of  this fact, it is 
necessary  the performance of managers of the organizations targeted to meet the government 
precepts, that  has significantly increased the demands for which they have an 
environmentally correct attitude, Thus, environmental management in organizations is 
replaced by a more significant importance today. By this way, the objective of this work is to 
identify the environmental management strategies used by the firm  object of this case study, 
Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda. The methodology is classified as a descriptive research 
through an illustrative case with a qualitative approach. Data were collected through desk 
research, questionnaire and interview. It was found that the organization studied in recent 
years were drawn targets and developing actions which ensure balance between nature and 
profit, fulfilling its role as a sustainable company. It was found that were made by the 
company's environmental management actions such as installation of a system of digesters for 
power production, reforestation expand the areas of forest reserves that are used in 
headquarters and subsidiaries in boilers for heating and drying of grain , and reused of solid 
waste produced by the company  in other sectors. 
 
Key-words: Environmental Management. Strategies.Cooperativa Tritícola. 
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1. Introdução 

 

              O desenvolvimento industrial ao longo dos últimos séculos tem levado as 

organizações acumularem riquezas incomensuráveis e ao mesmo tempo vem causando 

degradação ambiental, não intencional, como é o caso do aquecimento global, camada de 

ozônio, desflorestação, desertificação, diminuição da biodiversidade e os resíduos tóxicos 

(SHIVASTAVA, 1995). 

              Devido às constantes degradações ambientais que vem ocorrendo e a pressão que o 

governo está gradualmente exercendo nas organizações para que as mesmas adotem uma 

postura ambientalmente correta, direcionada à preservação ambiental os autores Beets e 

Souther (1999), Deegan (2002), Gray, Kouhy, e Lavers (1995) e Mathews (1997) afirmam 

que a preocupação em cuidar do meio ambiente vem aumentando na mesma proporção que o 

interesse da contabilidade para este assunto.  

              Kraemer (2000) salienta que a contabilidade é considerada como uma fonte de 

informações para a tomada de decisões nas organizações e devido ao aumento da preocupação 

com o meio ambiente possui como necessidade a de desenvolver e incorporar em seus 

conceitos e métodos maneiras diferentes de registrar e mensurar os eventos econômicos 

referentes ao meio ambiente, assim, resultando na gestão ambiental. 

              A gestão ambiental é considerada por Tachizawa (2002) como um importante 

instrumento gerencial para capacitação e criação de condições de competitividade para as 

organizações independentemente do segmento econômico no qual atue. O autor (2002) 

ressalta que o quanto antes às organizações estabelecerem o meio ambiente como o principal 

desafio da organização e também como um elemento de diferencial competitivo, maior será a 

probabilidade de sobrevivência no mercado. O mesmo autor acrescenta ainda que as 

organizações que realizarem o processo de tomada de decisões estratégicas integradas à 

questão ambiental e ecológica conseguirão além das significativas vantagens competitivas, 

redução de custos e incremento nos lucros a médio e longo prazos. 

              Feldman, Soyka e Ameer (1997) acreditam que as organizações, ao realizaram a 

gestão ambiental de forma mais eficaz, podem como consequência implicar em melhores 

resultados com relação ao desempenho ambiental da organização, e que um melhor 

desempenho ambiental é compatível com o desempenho financeiro. Além disso, os autores 

(1997) postulam que os melhoramentos ambientais podem ser visto pela comunidade 
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financeira como uma redução no risco global da empresa, resultando em um menor custo de 

capital e um aumento no preço das ações. 

              Devido à importância da gestão ambiental atrelada a eficácia no processo de tomada 

de decisões estratégicas na formulação de parâmetros de mensuração e registro que 

proporcionem consequente evolução econômica e patrimonial resultante da relação entre a 

organização com o meio ambiente no decorrer do tempo, emerge a questão que orienta esta 

pesquisa: Quais são as estratégias de gestão ambiental utilizadas pela empresa objeto do 

estudo de caso, Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda?  

             Dessa forma, o objetivo deste estudo é identificar as estratégias de gestão ambiental 

utilizadas pela empresa objeto do estudo de caso, Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda. 

             A relevância desta pesquisa advém da constatação da preocupação das organizações 

com o meio ambiente que está tomando proporções cada vez maiores. Segundo Tachizawa 

(2002, p. 24) a gestão ambiental surgiu como resposta nas organizações ao novo cliente, “o 

consumidor verde e ecologicamente correto”. As organizações “verde são sinônimo de bons 

negócios e no futuro será a única forma de empreender negócios de forma duradoura e 

lucrativa”. 

             Com a constatação deste cenário, o estudo pretende contribuir para o meio acadêmico 

e para as organizações evidenciando como as estratégias de gestão ambiental utilizadas por 

uma organização podem contribuir para o meio ambiente e proporcionar a organização 

vantagens competitivas resultando assim incremento nos lucros.  

             O estudo está estruturado em cinco seções, iniciando com esta de caráter introdutório. 

Na sequência, apresenta-se o referencial teórico abordando aspectos relacionados à gestão 

ambiental como também são abordadas as estratégias de gestão ambiental, e ainda dentro do 

referencial teórico é caracterizada a Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda a qual é o objeto do 

referido estudo. Em seguida, na terceira seção apresenta-se a metodologia adotada para o 

desenvolvimento da pesquisa. Na quarta seção, após a coleta dos dados, efetua-se a descrição 

e análise dos dados. E por fim, a quinta seção apresenta as considerações finais e as sugestões 

para futuras pesquisas. 

 

2. Referencial Teórico 

 

             Para compor a fundamentação teórica, optou-se em evidenciá-la em três partes. A 

primeira parte aborda os aspectos relacionados à gestão ambiental. A segunda enuncia os 
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conceitos de estratégia de gestão ambiental. Por fim, a terceira parte relata sobre a 

Cooperativa Tritícola Crotrisal Ltda. evidenciando suas principais características, atividades e 

responsabilidades sociais.  

 

2..1. Gestão ambiental 

 

             Neste novo milênio o mundo enfrentará um dos seus maiores desafios que é “[...] 

fazer com que as forças de mercado protejam e melhorem a qualidade do ambiente, com a 

ajuda de padrões baseados no desempenho e uso criterioso de instrumentos econômicos, num 

quadro harmonioso de regulamentação” (TACHIZAWA, 2002, p. 23). Este novo contexto 

tem como característica a de apresentar uma rígida postura aos clientes, direcionada à 

expectativa de interagir com empresas que sejam éticas, com boa imagem institucional no 

mercado, e que tenham uma atuação perante o mercado de forma ecologicamente responsável 

(TACHIZAWA, 2002). 

             A contabilidade tem por função a formulação de parâmetros de mensuração e registro 

que permitam o acompanhamento da empresa atrelado ao meio ambiente e a evolução 

econômica e patrimonial de tal relação no decorrer do tempo. A contabilidade ambiental 

como instrumento de informação para a gestão, pode contribuir no desenvolvendo de métodos 

que possam incorporar às demais demonstrações informações específicas com relação à 

atuação das empresas com o meio ambiente, e que servirão para auxiliar o processo de tomada 

de decisão e alcançar uma gestão ambiental voltada para o desenvolvimento sustentável 

(GENTA, 2006). 

             O significado da gestão ambiental diante da necessidade de manter a competitividade, 

reduzir custo e aumentar lucro, ultrapassa o simples conceito de ir ao encontro da preservação 

ambiental para garantir o desenvolvimento sustentável.  Para as empresas o significado de 

gestão ambiental engloba a utilização de um modelo de gestão que tenha a habilidade de 

melhorar a eficiência na utilização dos recursos naturais; reduzir a geração de desperdícios; e 

melhorar o desempenho ambiental, assim resultando na abertura de novos mercados, na 

redução de custos e em um aumento na lucratividade das empresas (PORTER, 1999). 

              Ilinitch, Soderstrom, e Thomas (1998) acrescentam que uma empresa para efetuar uma gestão 

ambiental eficaz depende de uma produção baseada em abordagens que em parte depende de uma avaliação 

interna de como a empresa utiliza seus recursos para ganhar vantagem competitiva no mercado.  

              De acordo com Jonson, Jonson e Svensson (1978) a disponibilidade e a utilização de um conjunto mais 

amplo de informações contábeis relativas às conseqüências econômicas proporcionadas pela gestão ambiental de 

uma empresa podem fornecer uma visão mais abrangente da estrutura de custos implantada pela empresa. 
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             Os primeiros modelos de gestão ambiental mais bem estruturados foram 

desenvolvidos na década de 1970, em corporações transnacionais, diante do aumento da 

demanda por melhores desempenhos ambientais. Até por volta da década de 1980, estes 

modelos estavam direcionados nos aspectos tecnológicos e legais, basicamente eram 

vinculados ao sistema de controle ambiental de fim-de-linha (EPELBAUM, 2002). 

             O grande marco na revisão dos conceitos de gestão ambiental decorreu-se em 1984, 

na Índia, com o acidente de Bhopal, em função de suas gravíssimas conseqüências em termos 

de vidas humanas. Após este acidente o setor químico adotou o Programa Atuação 

Responsável, que inovou a gestão ambiental da época visando melhorar o desempenho nesses 

temas e mudar a imagem do setor (EPELBAUM, 2002). 

             Segundo Epelbaum (2002, p. 117) “Tal fato evidenciou um processo aquém do 

esperado no Brasil, levando a grandes mudanças estruturais para sua melhoria nos últimos 

anos”. O autor (2002, p. 117) menciona que tal fato trouxe mudanças “[...] como a 

reestruturação dos códigos de práticas, a proposição de indicadores de desempenho 

quantitativos específicos e a verificação externa de implementação”. 

             Na visão de Tachizawa (2002) os dados adquiridos no dia-a-dia evidenciam que a 

tendência das empresas a praticarem a gestão ambiental deve continuar de forma permanente 

e definitiva. Os resultados econômicos cada vez mais se tornam dependentes das decisões 

empresariais que levem em consideração: (a) há não existência de conflito entre lucratividade 

e a questão ambiental; (b) o crescente aumento dos movimentos ambientalistas em escala 

mundial; (c) a valorização cada vez maior da proteção do meio ambiente por parte dos 

clientes e da comunidade em geral; (d) o faturamento das empresas e a demanda estão cada 

vez mais sofrendo pressões diretamente do comportamento de consumidores que preferem 

produtos e organizações ecologicamente corretos. 

             Outro fator que está cada vez mais atrelado ao resultado econômico de acordo com 

KMPG (2005) é o fato das empresas divulgarem as atividades que são praticadas na área da 

gestão ambiental pela empresa, que quanto mais divulgarem maior retorno trará aos 

resultados.  Como exemplo KMPG (2005) cita que 55% das principais empresas globais da 

Fortune emitem relatórios de sustentabilidade e que o número de emissão dos relatórios entre 

as 100 empresas top, dentro de cada país pesquisado triplicou desde 1993. Embora, o 

conteúdo e a qualidade dos relatórios variam amplamente de uma empresa para outra, a 

KMPG apóia a idéia de que a divulgação da gestão ambiental pelas empresas está crescendo e 

está se tornando parte integrante das informações divulgadas aos acionistas.  
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2.1.1. Custos ambientais 

 

  “Os custos ambientais compreendem todos aqueles gastos relacionados direta ou 

indiretamente com a proteção do meio ambiente e que serão ativados em função de sua vida 

útil” (CARVALHO; MATOS; MORAES, 2000, p. 15). 

Para Hansen e Mowen (2001, p. 567), “Os custos ambientais são custos incorridos 

porque existe uma má qualidade ambiental, assim, os custos ambientais estão associados com 

a criação, detecção, correção e prevenção da degradação ambiental”. 

De acordo com Callado (2003), ao falar sobre meio ambiente com os gestores 

imediatamente relacionam o meio ambiente com custos adicionais a empresa. Dessa forma, as 

oportunidades de redução dos custos acabam passando despercebidas. O meio ambiente é um 

potencial de recursos ociosos ou mal aproveitados, sua inclusão nos negócios da empresa 

pode apresentar resultados que aumentem o lucro ou pelo menos tragam redução no consumo 

de energia, ou de outros recursos naturais. 

Ribeiro e Gratão (2000, p. 15) afirmam que “[...] um tratamento adequado e específico 

para os custos ambientais é muito importante, pois além de estarem entre os itens que mais 

consomem recursos financeiros, ganharam relevância econômica, social e política”. Hansen e 

Mowen (2001, p. 566) salientam que “Os custos ambientais podem ser uma porcentagem 

significativa do total dos custos operacionais e, é interessante mencionar, muitos desses custos 

podem ser reduzidos, ou eliminados, por meio de uma gestão eficaz”. 

Acrescentando, Ribeiro (2005, p. 209) ressalta que “Os custos ambientais precisam ser 

corretamente identificados, mensurados e informados para subsidiar o processo de gestão 

estratégica de custos e, consequentemente, a gestão econômica da empresa, como também 

para satisfazer às necessidades informativas dos usuários externos”. 

Para Callado (2003) as empresas ao adotarem um sistema de custos ambientais estarão 

demonstrando as despesas envolvidas e as vantagens financeiras resultantes, criando uma 

acompanhamento sistemático dos custos ambientais, dentro de um sistema de gestão. 

Ainda, Callado (2003) afirma que um sistema de gestão ambiental proporcionará uma 

identificação cada vez mais definida dos custos ambientais que uma empresa possui, 

possibilitando entre uma série de benefícios, a de identificar as oportunidades de melhoria 

para a redução dos custos diretos e indiretos. Como também, a de possibilitar a comparação 

entre custos ambientais decorrentes da implementação de um sistema de gestão ambiental e os 

custos com os quais a empresa teria que arcar sem a implementação desse sistema. 
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As informações sobre os custos ambientais são extremamente necessárias para o 

processo de gestão ambiental. Além da empresa estar tendo uma postura ética por revelar as 

suas ações, favoráveis ou não, em relação ao meio ambiente, ela está contribuindo com a 

continuidade de seu empreendimento por conhecer informações que são relevantes para a sua 

gestão e também por poder evitar possíveis danos ambientais (BRAGA; MACIEL, 2003). 

 

2.2. Estratégias de gestão ambiental 

 

            Nas empresas a gestão estratégica consiste o cerne dos conflitos entre as demandas do 

presente e as exigências do futuro. Com isto, cabe aos gerentes estratégicos a dupla tarefa que 

consiste em explorar o presente e ao mesmo tempo lançar as sementes de um futuro novo e ao 

mesmo tempo construir as pontes entre as mudanças no ambiente e as mudanças dentro das 

empresas. Portanto, a estratégia é sinônimo de escolhas para se atingir objetivos. A soma das 

estratégias determinam se a empresa terá chances de vencer no mercado, se será capaz de 

conquistar e preservar clientes e como também de superar os concorrentes. Tanto na criação 

como na alavancagem, para uma estratégia ser bem-sucedida é preciso que apresente um 

conteúdo empreendedor no mercado (ABREU, 2001). 

             De acordo com Souza (2002) a partir da década de 90, uma parcela significativa de 

empresas começaram a integrar no meio ambiente às suas estratégias de negócios, o que 

tornou o ambientalismo dentro do mundo dos negócios bem mais complexo que a simples 

conformidade às leis. Com isto, novas situações do ambiente organizacional passaram a 

direcionar as estratégias das empresas. 

             Neste tópico serão abordados de forma sintetizada os seguintes tipos de estratégias de 

gestão ambiental que as empresas utilizam: Norma ISO 14001 como um padrão de conduta 

ambiental, o modelo ECP ambiental, choques externos, estrutura de mercado, conduta 

ambiental, desempenho ambiental e matriz de posicionamento estratégico ambiental. 

 

2.2.1. Norma ISO 14001 como um padrão de conduta ambiental 

 

             Segundo NBR ISO 14001 (1996) o modelo de sistema de gestão ambiental foi 

desenvolvido para ser aplicável a todos os tipos e portes de organização e para adequar-se a 

diferentes condições geográficas e culturais. 

             A NBR ISO 14001 (1996) tem por finalidade a de equilibrar a proteção ambiental e a 

prevenção da poluição com as necessidades sócio-econômicas. Destaca-se que o sistema de 
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gestão ambiental é estabelecido a partir da política ambiental e para atender a essa política. A 

norma estabelece como requisitos para o desempenho ambiental o comprometimento, 

expresso na política, atender a legislação e os regulamentos aplicáveis, prevenir a poluição e 

estar envolvido com a melhoria contínua. 

             Seiffert (2007) afirma que a ISO 14001 tem-se apresentado como um novo elemento 

no panorama gerencial das organizações. O crescente aumento anual das empresas que estão 

aderindo a este modelo deve-se há razões estratégicas. A gestão ambiental deixou de ser uma 

função complementar das atividades empresariais, cada vez mais há uma tendência mundial 

de buscar a melhoria neste processo de gestão. Muitas empresas tomam o modelo ISSO 

14001 como uma questão estratégica, e não uma questão de atendimento a exigências legais.  

 

2.2.2. O modelo ECP – Estrutura-Conduta-Performance 

 

              O modelo ECP baseia-se em um conjunto de idéias originais de Edward Mason e Joe 

Bain sobre a estrutura da indústria. Segundo Abreu (2001, p. 35) Esse modelo “[...] incorpora 

choques externos para analisar como eles afetam a estrutura da indústria, a conduta dos 

participantes e consequentemente sua performance”. 

              Scherer e Ross (1990) salientam que este modelo permite que seja estabelecido uma 

estratégia de negócios na empresa em que busque atingir uma performance econômica maior 

e que seja fundamentado no conceito de causalidade partindo da premissa que as empresas 

operam em uma estrutura de mercado aberto. 

              A análise ECD é realizada com base em indicadores de estrutura de mercado, 

conduta e desempenho econômico. Os indicadores de estrutura de mercado são caracterizados 

pelos elementos de demanda e oferta, envolvendo aspectos como concentração de clientes, 

taxa de crescimento de oferta e demanda diferenciação de produtos, competição interna e 

externa (ABREU, 2001). 

             Vasconcelos e Cyrino (2000) afirmam que de acordo com os elementos que compõem 

o paradigma ECD (estrutura, conduta e performance)  a performance de uma empresa 

depende da conduta (estratégia) de compradores e vendedores no que se refere a fixação de 

preços, níveis de cooperação e competição, investimentos, publicidade dentre outros fatores.               
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2.2.3. Choques externos 

 

            Choques externos segundo Abreu (2001) são variáveis que podem modificar a 

estrutura de mercado as quais estão inseridas as organizações pertencentes a um segmento 

industrial. É por meio dos choques externos que ocorre o dinamismo ao modelo ECP-

Ambiental quando exigem respostas na conduta das empresas. Os choques externos surgem 

da ação governamental com alterações na política e na legislação, das inovações tecnológicas 

e de mudanças no comportamento social. 

             De acordo com Castro Júnior (2003) as empresas vivenciaram nos últimos anos dois 

choques que motivaram mudanças na estrutura de mercado. O primeiro foi no início da 

década de 90, com a abertura do mercado, na qual extinguiu o protecionismo existente para 

entrada de produtos importados no país. O segundo foi em 2002, com a crise no setor elétrico 

brasileiro, no qual o governo impôs metas de redução no consumo de energia elétrica com o 

objetivo de que as empresas buscassem melhorias em seus processos para reduzir o consumo 

de energia. 

 

2.2.4. Estrutura de mercado 

 

             Segundo Abreu (2001, p. 39) “A estrutura de mercado é influenciada por uma 

variedade de condições básicas, oriundas da demanda e da oferta, e de políticas públicas que 

incluem regulamentações governamentais como controle de preços e outras regras de 

comércio”. 

             A estrutura de mercado do modelo ECP-Ambiental é determinada pelas variáveis e 

eventos que pressionam as empresas a praticarem uma conduta ambientalmente correta. A 

mensuração dos elementos dessa estrutura é efetuada por meio de indicadores (SANTOS, 

2007). 

             Abreu (2001) acrescenta que no modelo ECP-Ambiental além dos indicadores da 

estrutura de mercado definidos no paradigma ECD, foram acrescentados fatores referentes à 

legislação ambiental, impacto ambiental e exigências ambientais das partes interessadas. 
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2.2.5. Conduta ambiental 

 

             A conduta ambiental de acordo com Abreu et al. (2007) está interligada às ações ou 

programas associados à proteção ambiental ou prevenção da poluição que são praticados pelas 

empresas. A mensuração dessas ações ou programas é efetuada por meio de indicadores. Os 

indicadores de conduta ambiental visam refletir a qualidade da gestão ambiental na empresa. 

Com isto, estes indicadores estão associados às funções gerenciais que são de: pesquisa e 

desenvolvimento, produção e operação, administração e marketing. 

             Santos (2007) salienta que as empresas que possuem uma conduta ambiental forte 

têm uma política ambiental escrita e implementada. A política traça compromissos pertinentes 

à legislação ambiental, a melhoria contínua dos processos e a prevenção da poluição. A 

estrutura da política é definida de modo a permitir seu desdobramento em objetivos e metas 

ambientais. Os objetivos e as metas são alcançados por meio de programas de gestão 

ambiental, que incluem os meios os prazos e os recursos necessários. A importância da 

questão ambiental para a empresa está relacionada com a responsabilidade do 

desenvolvimento sustentável e com a imagem da empresa. Quando a conduta ambiental em 

uma empresa é forte significa que têm uma avaliação quantitativa da performance ambiental 

por meio do monitoramento de indicadores ambientais. 

 

2.2.6. Performance ambiental 

 

             A performance ambiental está relacionado aos resultados associados à proteção 

ambiental e a prevenção da poluição, em que evidencia a eficiência das empresas frente às 

questões ambientais. Os resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho. 

Por meio da construção de um conjunto de indicadores de performance ambiental é possível 

monitorar e avaliar de forma constante e precisa os reais impactos no ambiente e na 

sociedade, gerados pelas ações realizadas pelas empresas (SANTOS, 2007). 

            Segundo Demajorovic e Sanches (1999) as opiniões a cerca do que medir divergem 

drasticamente e salientam que não há ainda um padrão definido de indicadores que permite a 

comparabilidade entre empresas ou mesmo entre nações, exceto em alguns países por meio de 

exigências regulatórias. 
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2.2.7. Matriz de posicionamento estratégico ambiental 

 

            De acordo com Abreu et al. (2007) é possível classificar o posicionamento estratégico 

ambiental das empresas dentro de uma matriz, que relaciona as pressões da estrutura da 

indústria e a sua conduta ambiental, por meio da análise das pressões e dos indicadores de 

conduta ambiental. A movimentação da matriz de posicionamento estratégico ambiental pode 

ser horizontal e vertical. O movimento horizontal aponta a mudança causada pelo efeito 

gerado pela pressão da estrutura. O movimento vertical aponta as mudanças na conduta 

ambiental, proporcionados devido à percepção das pressões. 

             Neste sentido, uma empresa pode ser classificada pela matriz de seu posicionamento 

estratégico ambiental como uma empresa: pró-ativa, preventiva, responsável, desafiadora, 

acomodada, suportável, indiferente, reativa e irresponsável (ABREU et al., 2007). 

 

2.3. Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda 

 

             A Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda é uma sociedade cooperativa de primeiro grau. 

Foi fundada em 1957, por um grupo de 21 agricultores da região norte do Rio Grande do Sul. 

Atualmente, congrega 7.913 associados que contam com a colaboração de cerca de 940 

colaboradores para o desenvolvimento de suas culturas.  

            Além das estruturas destinadas ao recebimento de grãos – soja, milho e trigo, a 

Cotrisal ainda possui uma rede de supermercados, lojas de peças e ferragens e implementos, 

insumos agrícolas, materiais de construção, unidade de recebimento de leite e produção de 

suínos. 

            A Cotrisal está presente em 23 municípios da região, possui uma estrutura de 27 

unidades e sua sede fica localizada em Sarandi/RS, cobrindo uma área agricultável de 250 mil 

hectares. Sua capacidade de armazenagem estática supera a marca de 7.300 milhões de sacos 

de grãos. 

            A cooperativa atua no recebimento, armazenamento, e comercialização da produção 

de seus associados, na comercialização de insumos agropecuários, área de consumo, fábrica 

de rações e moinhos de trigo e milho, na produção animal e prestação de serviços de 

assistência técnica. 

            A Diretoria da Cotrisal é composta por um Conselho de Administração com 15 

componentes, que se destaca uma Diretoria Executiva composta por Presidente e Vice-
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Presidente. A Cotrisal conta também com um Conselho Fiscal composto por três conselheiros 

efetivos e três suplentes. Possui também um colégio de líderes composto por 188 efetivos nas 

comunidades. 

 

3. Metodologia 

 

      Esta pesquisa objetivou identificar na Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda. quais as 

formas de estratégias de gestão ambiental utilizadas nesta organização, assim, configurando-

se como uma pesquisa com características descritivas. Os autores Cervo e Bervian (1996, p. 

66), definem que o estudo com característica descritiva procura “observa, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los”. Os autores (1996, p.66), acrescentam 

que a pesquisa descritiva “procura descobrir, com a previsão possível, a freqüência com que 

um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características”.  

             O método de pesquisa empregado para realização desta pesquisa foi por meio de um 

estudo de caso que de acordo com Yin (2001) o estudo de caso é a pesquisa preferida ao se 

tratar de questões em que se centram em “como?” e “por quê?”, pois o seu objetivo é o estudo 

de uma unidade social que se analisa profunda e intensamente. 

             A pesquisa qualitativa foi empregada para interpretar os dados coletados de acordo 

com Denzin e Lincoln (2006, p. 17) a pesquisa qualitativa “é uma atividade situada que 

localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo”. Na qual segundo os autores (2006, p. 17) se 

estabelece em torno “de uma abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo, o que 

significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando 

entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles 

conferem”.  

            Para a coleta dos dados foram utilizados três tipos de técnicas por meio de: 

documentos, questionário e entrevista. Segundo Lakatos e Marconi (1991) a coleta de dados 

por meio de documentos consiste na leitura e análise de materiais produzidos por terceiros, 

que podem apresentar-se sob forma de textos, relatórios e entre outras. Esta forma de coleta 

de dados trata especificamente da coleta de informações de fontes primárias, tais como 

documentos de arquivos públicos e privados. Serão analisados os documentos que a empresa 

disponibilizou para a pesquisa. 

             Foi aplicado um questionário, semi-estruturado que segundo Richardson (1989, p. 

142) o questionário “geralmente cumpre pelo menos duas funções: descrever as características 
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e medir determinadas variáveis de um grupo social”. Os autores (1989, p. 142) acrescentam 

que outra função do questionário é “a medição de variáveis individuais ou grupais”. 

            Foi utilizada como coleta de dados a entrevista, a qual foi efetuada com o responsável 

pela área de gestão ambiental da empresa. De acordo com Selltiz et al. (1975) na entrevista há 

uma maior flexibilidade para obtenção de informações, pelo fato que ambos, o entrevistador e 

o entrevistado estão presentes no momento em que as perguntas são apresentadas e 

respondidas. 

 

4. Descrição e Análise dos Dados 

 

            Nesta seção, apresentam-se a análise e os resultados do estudo de caso realizado na 

Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda localizada no estado do Rio Grande do Sul a qual por 

meio do responsável pela área de gestão ambiental respondeu ao questionário, entrevista e 

disponibilizou documentos contendo informações relativas às atividades ambientais 

implantadas pela Cotrisal. 

            Após a coleta de dados e posterior análise dos dados coletados observou-se que a 

empresa sofre pressões para adoção de condutas ambientalmente corretas. Verificou-se que a 

exigência imposta pelos clientes e associados como mecanismo de pressão para adoção de 

condutas ambientais na empresa é a realização de auditoria nas instalações da cooperativa. 

Conforme pode ser observado no Quadro 1. 

            Com relação às exigências impostas pelo governo como mecanismo de pressão para 

adoção de condutas ambientais na empresa observa-se que são exigências relativas à: 

realização de fiscalização, ao licenciamento ambiental e à liberação de crédito (financeiro). 

             As exigências impostas pela comunidade como mecanismo de pressão para adoção de 

condutas ambientais pela empresa, são exigências relacionadas à: reclamações formais à 

empresa e denuncia aos órgãos governamentais. 

             Constatou-se que o fato identificado como pressão para que a empresa adote condutas 

ambientais com vista a requisitos competitivos deve-se a FEPAM. A Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - FEPAM é a instituição responsável pelo 

licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. Desde 1999, a FEPAM é vinculada à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA. E na cooperativa pesquisada a FEPAM 

exige e controla para que a organização se adapte as normas exigidas por ela. 
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Mecanismo de Pressão para Adoção de Condutas Ambientais 

Clientes e Associados 

 

- Realização de auditoria nas instalações da cooperativa. 

 

Governo 

 

- Realização de fiscalização, ao licenciamento ambiental; e  

- À liberação de crédito (financeiro). 

 

Comunidade 

 

- Reclamações formais à empresa;   

- Denuncia aos órgãos governamentais. 

 

 Quadro 1 – Mecanismo de Pressão para Adoção de Condutas Ambientais 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

            Conforme pode ser observado no Quadro 2 os benefícios identificados pela 

cooperativa após a implantação do sistema de gestão ambiental são: melhoria na imagem da 

empresa junto à comunidade, melhoria na imagem da empresa junto aos clientes, melhoria na 

imagem da empresa junto ao governo, redução de custos, redução de desperdícios, surgimento 

de novos negócios, melhoria na conscientização ambiental dos funcionários, redução do 

número de acidentes ambientais e redução do número de multas/autuação do governo. 

 

 

 

 

Benefícios 

Após implantação do 

Sistema de Gestão 

Ambiental 

 

 

 

- Melhoria na imagem da empresa junto à comunidade;  

- Melhoria na imagem da empresa junto aos clientes;  

- Melhoria na imagem da empresa junto ao governo; 

- Redução de custos;  

- Redução de desperdícios; 

- Surgimento de novos negócios; 

- Melhoria na conscientização ambiental dos funcionários; 

- Redução do número de acidentes ambientais; e  

- Redução do número de multas/autuação do governo. 

Quadro 2 – Benefícios após implantação do Sistema de Gestão Ambiental 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados presentes no Quadro 2  vão ao encontro da afirmação de Callado (2003) 

de que a implantação de um sistema de gestão ambiental em uma organização, possibilita uma 

série de benefícios, entre eles o autor destaca o benefício da identificação dos custos 

ambientais e sua redução, e o benefício de possibilitar uma comparação entre custos 
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ambientais decorrentes da implementação de um sistema de gestão ambiental e os custos com 

os quais a empresa teria que arcar sem a implementação desse sistema. 

            Hansen e Mowen (2001) enfatizam que os custos ambientais podem representar uma 

porcentagem significativa se comparados aos custos operacionais, por este motivo, os custos 

ambientais devem receber uma gestão eficaz, pois muitos destes custos podem ser reduzidos. 

E, com relação às dificuldades identificadas pela cooperativa no processo de 

manutenção do sistema de gestão ambiental, foram: manter a conscientização dos 

funcionários em relação às questões ambientais e fazer com que o sistema de gestão ambiental 

permaneça em constante melhoria. Conforme pode ser observado no Quadro 3. 

             Observou-se que as dificuldades encontradas pela cooperativa no processo de 

implantação do sistema de gestão ambiental, foram: carência de infra-estrutura na região para 

destinação ambientalmente correta dos resíduos e carência de mão-de-obra com experiência 

em implantação da gestão ambiental. 

 

Dificuldades identificadas no Sistema de Gestão Ambiental 

Manutenção 

 

- Manter a conscientização dos funcionários em relação às questões ambientais; e 

- Fazer com que o sistema de gestão ambiental permaneça em constante melhoria. 

 

Implantação 

 

- Carência de infra-estrutura na região para destinação ambientalmente correta dos resíduos; e 

- Carência de mão-de-obra com experiência em implantação da gestão ambiental. 

 

 Quadro 3 – Dificuldades identificadas no Sistema de Gestão Ambiental 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

            No que se refere aos benefícios identificados pela cooperativa no processo de 

levantamento dos aspectos e impactos ambientais constatou-se a identificação dos riscos 

ambientais inerentes a todas as atividades da empresa. Os dados estão evidenciados no 

Quadro 4. Verificou-se que a dificuldade identificada pela cooperativa no processo de 

levantamento dos aspectos e impactos ambientais foi à falta de conhecimento de uma 

metodologia. 
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Processo de Levantamento dos aspectos e impactos ambientais 

Benefício 

 

Identificação dos riscos ambientais inerentes a todas as atividades da empresa. 

 

Dificuldade 

 

Falta de conhecimento de uma metodologia. 

 

Quadro 4 – Aspecto e Impactos Ambientais 
Fonte: Elaborada pelos autores  

         

             Os benefícios identificados pela cooperativa após a identificação da legislação e 

adequação das atividades a esta legislação, foram: redução do risco de multas, melhor 

conhecimento da legislação ambiental aplicável à empresa, melhoria na relação da empresa 

com os órgãos ambientais, garantia da legislação sempre atualizada e garantia do atendimento 

à legislação. Conforme pode ser observado no Quadro 5. 

            Com relação às dificuldades identificadas pela cooperativa no processo de 

identificação da legislação e adequação das atividades a esta legislação, foi o 

desconhecimento de grande parte da legislação aplicável. 

 

Processo de Identificação e Adequação da Legislação Ambiental 

Benefícios 

 

- Redução do risco de multas; 

- Melhor conhecimento da legislação ambiental aplicável à empresa; 

- Melhoria na relação da empresa com os órgãos ambientais; 

- Garantia da legislação sempre atualizada; e  

- Garantia do atendimento à legislação. 

 

Dificuldade 

 

- Desconhecimento de grande parte da legislação aplicável. 

 

 Quadro 5 – Processo de Identificação e Adequação da Legislação Ambiental 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

             No que tange aos biodigestores, os principais benefícios identificados pela 

cooperativa após a instalação deste sistema de produção de energia, foram: economia de 

energia elétrica e menor emissão de gases poluentes na atmosfera.  Conforme pode ser 

verificado no Quadro 6. 
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             As dificuldades identificadas pela empresa no processo de instalação do sistema de 

produção de energia por biodigestores foi que na época em que foi efetuada a instalação, em 

2005, não havia no Brasil nenhuma empresa capacitada na formação de projetos desta 

natureza. 

 

Processo de Instalação dos Biodigestores 

Benefícios 

 

- Economia de energia elétrica; e  

- Menor emissão de gases poluentes na atmosfera.  

 

Dificuldade 

 

- Na época em que foi efetuada a instalação não havia no Brasil nenhuma empresa capacitada 

na formação de projetos desta natureza. 

 

Quadro 6 – Processo de Instalação dos Biodigestores 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

             Constatou-se que os benefícios identificados pela cooperativa após implantar o 

reflorestamento, foram: além de preservar as matas, utilização do eucalipto para aquecer as 

caldeiras e secagem dos produtos, acarretando a redução de utilização de matas nativas. 

Conforme pode ser verificado no Quadro 7. 

              Com relação às dificuldades identificadas pela cooperativa no processo de 

reflorestamento, foi o processo de aquisição de áreas produtivas para a implantação. 

 

Processo de Reflorestamento 

Benefícios 

 

- Preservação das matas,  

-Utilização do eucalipto para aquecer as caldeiras e secagem dos produtos, resultando na 

redução de utilização de matas nativas. 

 

Dificuldade 

 

- Processo de aquisição de áreas produtivas para a implantação. 

 

Quadro 7 – Processo de Reflorestamento 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 



Environmental management strategies: a case study of Tritícola Cooperative 
Benetti, J.E; Fiorentin, M; Toledo Filho, J.R. de. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 4 – Oct/Dec - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

93 

             No que tange ao benefício identificado pela cooperativa após o reaproveitamento em 

outros setores dos resíduos sólidos produzidos pela empresa está relacionado com o menor 

impacto ambiental. Conforme pode ser observado no Quadro 8. 

            E, com relação às dificuldades identificadas pela cooperativa após o reaproveitamento 

em outros setores dos resíduos sólidos produzidos pela empresa, foram identificadas a: 

conscientização dos colaboradores e a comunidade em geral destes benefícios.  

 

Reaproveitamento em outros setores dos Resíduos Sólidos 

Benefício 

  

-Menor impacto ambiental. 

 

Dificuldades 

 

- Conscientização dos colaboradores e a comunidade em geral destes benefícios.  

 

 

 Quadro 8 – Reaproveitamento em outros setores dos Resíduos Sólidos 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

             Constatou-se na cooperativa pesquisada que no momento não possui nenhum outro 

projeto de melhoria. 

 

5. Considerações Finais 

 

             O presente estudo teve como objetivo identificar as estratégias de gestão ambiental 

utilizadas pela empresa objeto do estudo de caso, Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda. Para o 

desenvolvimento do artigo, foram analisados os documentos fornecidos pela organização, 

inclusive o questionário aplicado ao responsável pela área de gestão ambiental e a entrevista 

com o mesmo.  

             A pesquisa revelou que a cooperativa sofre pressões para adoção de condutas 

ambientalmente corretas em três âmbitos: clientes, associados, governo e comunidade, sendo 

que as pressões exercidas pelos clientes e associados são referentes à realização de auditoria 

nas instalações da cooperativa. Já as pressões exercidas pelo governo são relacionadas à 

realização de fiscalização, ao licenciamento ambiental e à liberação de crédito (financeiro). E, 

com relação às exigências impostas pela comunidade, são relacionadas a reclamações formais 

à empresa e denuncia aos órgãos governamentais. 
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            Constatou-se na cooperativa pesquisada que a FEPAM – Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler a qual é a instituição responsável pelo 

licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, é o órgão que exerce pressão para que a 

organização se adapte às normas estabelecidas por ela.           

             Os principais benefícios identificados pela cooperativa após a implantação do sistema 

de gestão ambiental são: melhoria na imagem da empresa junto à comunidade, junto aos 

clientes e junto ao governo, redução de custos, redução de desperdícios, surgimento de novos 

negócios, melhoria na conscientização ambiental dos funcionários, redução do número de 

acidentes ambientais e redução do número de multas/autuação da fiscalização. Com relação a 

redução dos custos, Braga e Maciel (2003) salientam que as informações com relação aos 

custos ambientais são necessárias para o processo de gestão ambiental. Pois, de acordo com 

Hansen e Mowen (2001) os custos ambientais na maioria das vezes representam uma 

porcentagem significativa se comparados aos custos operacionais, podendo ser reduzidos se 

receberem uma gestão eficaz. 

             As principais dificuldades identificadas pela cooperativa no processo de manutenção 

do sistema de gestão ambiental são: manter a conscientização dos funcionários em relação às 

questões ambientais e fazer com que o sistema de gestão ambiental permaneça em constante 

melhoria 

             No que se refere às dificuldades no processo de implantação do sistema de gestão 

ambiental, foram detectadas as seguintes: carência de infra-estrutura na região para destinação 

ambientalmente correta dos resíduos e carência de mão-de-obra com experiência em 

implantação da gestão ambiental. 

            Constatou-se na cooperativa pesquisada que, o principal benefício com relação ao 

processo de levantamento dos aspectos e impactos ambientais, é a identificação dos riscos 

ambientais inerentes a todas as atividades da empresa. Já com relação à dificuldade 

encontrada no processo de levantamento dos aspectos e impactos ambientais, observou-se que 

a falta de conhecimento de uma metodologia é a mais importante. 

             Observou-se que os benefícios auferidos pela cooperativa após a identificação da 

legislação e adequação das atividades a essa legislação foram: redução do risco de multas, 

melhor conhecimento da legislação ambiental aplicável à empresa, melhoria na relação da 

empresa com os órgãos ambientais, garantia da legislação sempre atualizada e garantia do 

atendimento à legislação. No que se refere às dificuldades no processo de identificação da 

legislação e adequação a essa legislação, observou-se que a mais importante é o 

desconhecimento de grande parte da legislação aplicável. 
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             Os principais benefícios identificados pela cooperativa após a instalação dos 

biodigestores como sistema de produção de energia, foram: economia de energia elétrica e 

menor emissão de gases poluentes na atmosfera. Com relação às dificuldades encontradas na 

instalação deste sistema de produção de energia foi o fato que, na época em que foi efetuada a 

instalação, em 2005, não havia no Brasil nenhuma empresa capacitada na formação de 

projetos desta natureza. 

             Os principais benefícios identificados pela cooperativa após implantar o 

reflorestamento, foram à preservação das matas e a utilização do eucalipto para aquecer as 

caldeiras e secagem dos produtos. No processo de reflorestamento a maior dificuldade 

encontrada foi no processo de aquisição de áreas produtivas para a implantação. 

             O principal benefício identificado pela cooperativa após o reaproveitamento em 

outros setores dos resíduos sólidos produzidos pela empresa está relacionado com o menor 

impacto ambiental. No que se refere às dificuldades encontradas após o reaproveitamento em 

outros setores dos resíduos sólidos produzidos pela empresa, foram identificadas a 

conscientização dos colaboradores e da comunidade em geral em relação a esses benefícios.  

             Para futuros estudos sugerem-se novas pesquisas em outras organizações sobre a 

estratégia e os benefícios da gestão ambiental. 
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