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Resumo: A produção orgânica visa promover uma vida saudável e proteger o meio ambiente, ao 

cultivar produtos que não utilizem substâncias que prejudiquem o meio ambiente, bem como 

contemplem o uso responsável de recursos naturais, sociais e culturais. Outra temática de relevante 

destaque, que possui por objetivo também obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, é a gestão 

ambiental. Diante do exposto, o presente estudo busca evidenciar as práticas de gestão ambiental 

adotadas por uma indústria de produtos orgânicos. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, 

com o uso de entrevista semiestruturada, análise documental e observação não participante. Frente a 

tal estratégia foi possível aos autores evidenciar um conjunto de práticas ambientais e sustentáveis 

que a empresa analisada operacionalizou. De forma proativa, sua gestão ambiental, mesmo que 

informal, faculta à mesma reduzir o impacto ambiental em suas atividades produtivas. 

 
Palavras-chave: gestão ambiental, produtos orgânicos, suco de uva. 

 

Abstract: Organic production aims to promote healthy living and protect the environment, to cultivate 

products that do not use substances harmful to the environment and contemplate the responsible use 

of natural, social and cultural resources. Another importante issue witch also has positive effects is 

the environmental management. Given the above, this study aims to highlight the environmental 

management practices adopted by an organic products industry. A qualitative research methodology 

was adopted, using semi-structured interviews, document analysis, and non-participative observation. 

Faced with this strategy was possible to the authours highlight the environmental practices that the 

industry adopted. Enven informal, the environmetal managment reduce the environmental impacts.   
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1. INTRODUÇÃO 

 
O objetivo central da produção orgânica, animal ou vegetal, é promover, através de seus 

produtos uma vida saudável, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente. A principal 

característica da produção orgânica é o cultivo de produtos que não utilizem agrotóxicos, adubos 

químicos ou substâncias que prejudiquem o meio ambiente, bem como contemplem o uso responsável 

de recursos naturais, sociais e culturais. 

Outra temática de relevante destaque, que tem por objetivo reduzir os impactos negativos 

sobre o meio ambiente, é a gestão ambiental. Esta compreende um estratégico instrumento gerencial, 

responsável pela implantação e manutenção da política ambiental definida. De acordo com as 

definições da NBR ISO 14001 (2015) política ambiental compreende “a declaração da organização, 

expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho ambiental global, que prove uma 

estrutura para a ação e definição de seus objetivos e metas ambientais”. 

Diante do exposto, o presente estudo busca evidenciar as práticas de gestão ambiental 

adotadas por uma indústria de produtos orgânicos. Para tanto, optou-se como estratégia metodológica 

a realização de estudo de caso, via triangulação de dados provenientes de entrevista semiestruturada, 

pesquisa documental e observação não participante (YIN, 2010). 

Este estudo justifica-se pela crescente preocupação da sociedade em relação ao meio 

ambiente, e de que como esta desenvolve soluções para a redução dos impactos negativos de suas 

atividades. Casos de sucesso precisam ser divulgados e disseminados não apenas entre os membros da 

academia, mas também entre os demais atores responsáveis pela construção de um meio ambiente 

equilibrado. 

Além da presente introdução, esse estudo é composto por referencial teórico, a fim de 

esclarecer os conceitos apresentados e facultar a análise de dados empíricos coletados. Posterior a isso, 

é apresentado o detalhamento metodológico utilizado para a coleta de evidências e o tratamento 

empregado. Na sequência é apresentado o estudo de caso, e por fim, as considerações finais e 

referências bibliográficas encerram o estudo. 

 

2. PRODUÇÃO ORGÂNICA E GESTÃO AMBIENTAL  

  

O aumento da preocupação ambiental e da procura por produtos vinculados a uma 

alimentação saudável, fez com que a produção de produtos orgânicos obtivesse um expressivo 

crescimento, principalmente, a partir da década de 1990 (ALENCAR et al., 2013; MAPA, 2016). 

A principal característica da produção orgânica é o respeito ao ciclo de vida do solo. 

Neste tipo de produção, fertilizantes orgânicos podem ser incorporados ao processo dinâmico da 

matéria orgânica, contudo, os mecanismos de transformação e de reação de seus componentes e 

subprodutos são considerados chave para o entendimento desse processo (CRUZ et al., 2010; SOUZA 

et al., 2012; ALENCAR, et al., 2013; FALCÃO et al., 2013; ILIC et al., 2014). 

Entre as técnicas para obtenção de produtos orgânicos constam o manejo da matéria 

orgânica, o uso de adubação verde e biofertilizantes, o consórcio e rotação de culturas, o emprego de 

sementes crioulas ou de variedades mais resistentes, e a utilização de controle fitossanitário biológico, 

mecânico ou cultural (MAPA, 2016). 

Além de beneficiar o meio ambiente ao contribuir para o equilíbrio do ecossistema, a 

produção orgânica, ainda auxilia na preservação da identidade cultural e das condições de saúde da 

família e da comunidade envolvida. Por outro lado, este tipo de produção possui como desafio 

alcançar mercados em maior escala, atingindo lucratividade e diferenciais competitivos 

(MAZZOLENI; OLIVEIRA, 2010). 

O principal limitante da produção orgânica é o seu custo, pois os produtos orgânicos são, 

em média, 30% mais caros quando comparado aos produtos convencionais, sendo esta variação 



 

 

fortemente impactada pelo tipo de gerenciamento da unidade produtiva, do canal de comercialização, 

da oferta e demanda dos produtos desta linha (MAPA, 2016). 

Dados do Ministério da Agricultura reportam que no Brasil em 2014 a agricultura 

orgânica movimentou cerca de R$ 2 bilhões e a expectativa prevista para 2016 era que esta cifra 

alcançasse R$ 2,5 bilhões. Ainda, conforme este órgão o Brasil exporta produtos orgânicos para mais 

de 76 países, entre os principais produtos exportados constam açúcar, mel, oleaginosas, frutas e 

castanhas (MAPA, 2016). 

Em 2015 dados gerenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) registraram o cadastramento de 11.084 produtores orgânicos. Estes produtores estão 

distribuídos nos estados do Rio Grande do Sul (1.554), São Paulo (1.438), Paraná (1.414) e Santa 

Catarina (999). Ainda, segundo o referido órgão a área de produção orgânica brasileira abrange 950 

mil hectares, nas quais são produzidas hortaliças, cana-de-açúcar, arroz, café, castanha, cacau, açaí, 

guaraná, palmito, mel, sucos, ovos e laticínios. 

De acordo com Dickson e Arcodia (2009), desde o advento industrial, tem sido cada vez 

maior a atenção dada aos eventos ambientais, bem como a necessidade de incentivo à prática industrial 

sustentável. Cada vez mais as organizações, em especial as de cunho industrial, são solicitadas a se 

adequarem a uma nova realidade, na qual se responsabilizem pelo impacto ambiental que suas 

atividades possam causar (COIMBRA; OLIVEIRA, 2005). 

Morelli (2011) descreve sustentabilidade como a condição de equilíbrio e interconexão 

que permite a sociedade satisfazer suas necessidades, não excedendo a capacidade de resiliência de 

ecossistemas relacionados. Neste viés, Neto (2011) coloca a sustentabilidade como um conceito 

sistêmico, relacionado à continuidade econômica, social, cultural e ambiental da humanidade. 

A sustentabilidade baseia-se no uso de recursos naturais que satisfaçam as necessidades 

presentes, sem, contudo, comprometer a satisfação das necessidades de gerações futuras. Consiste em 

uma característica de um processo ou sistema que lhe permite existir por certo tempo ou por tempo 

indeterminado (PEREIRA, 2008). 

Assim, observa-se, cada vez mais, o despertar da conscientização ambiental nos mais 

variados segmentos da economia (ARRUDA; CARVALHO, 2014). Também na perspectiva de 

autores como Coelho, Przeybilovicz e Cunha (2010) o aspecto central a ser observado em relação à 

temática ambiental inicia-se na conscientização das organizações. 

Autores como Zylbersztajn e Lins (2010) sustentam tais colocações, ao argumentarem 

que a conscientização frente à variável socioambiental está promovendo a reflexão de organizações 

quanto às suas operações, modelos de gestão, desenvolvimento, e processos decisórios. Arruda e 

Carvalho (2014), em seus estudos, também afirmam que a questão ambiental possui a capacidade de 

influenciar a atuação empresarial, figurando, muitas vezes, como força motriz dentro deste contexto. 

Assim, observa-se que a temática ambiental converteu-se também em uma variável 

empresarial relevante, no que tange o planejamento empresarial de médio e longo prazo, bem como 

um aspecto que pode contribuir para a perenidade do negócio, em alinhamento às demandas 

ambientais, cumprimento de deveres e adequação a uma cultura e comportamento socioambiental 

(ZYLBERSZTAJN; LINS, 2010). 

A gestão ambiental empresarial compreende o uso de práticas e métodos organizacionais 

que geram menor impacto ambiental da atividade fim. A gestão ambiental, como processo, implica no 

atendimento à demanda de clientes, ao cumprimento de legislações, à adequação de processos, e ao 

comprometimento de todas as áreas funcionais da organização para com o meio ambiente (NAIME, 

2004). 

Para Robles Jr. e Bonelli (2006) a gestão ambiental consiste em um conjunto de medidas 

e procedimentos aplicados que visam à redução e o controle dos impactos introduzidos por 

determinado empreendimento sobre o meio ambiente relacionado. 

É relevante destacar que a gestão ambiental também abarca as atividades organizacionais 

de diagnóstico ambiental, que facultam propor um modelo de gestão que pode viabilizar o 



 

 

alinhamento e a adequação de processos internos às determinações legais em vigor (BARBIERI, 

2011). Ainda, segundo este autor, é função da gestão ambiental desenvolver e aplicar atividades que 

auxiliem na redução, eliminação ou compensação dos danos ambientais gerados pela ação humana. 

Frente à adoção de práticas que minimizem o impacto ambiental, a produção mais limpa 

mostra-se um estratégico instrumento na busca por alternativas sustentáveis (ARRUDA; 

CARVALHO, 2014). Dentro desta perspectiva as organizações buscam pautar suas atividades 

produtivas, para ir além de simples adaptações e cumprimento legal, rumo a um novo patamar, no qual 

produtividade e consumo sejam variáveis compatíveis com a questão ambiental (ZYLBERSZTAJN; 

LINS, 2010). 

Observa-se, assim, a inversão de conceitos como o simples senso do cumprimento legal 

ao senso da responsabilidade em relação às atividades desenvolvidas. Deste modo será possível 

conciliar a lucratividade do empreendimento à proteção ambiental, seja em produto, serviço ou 

processo (COELHO; PRZEYBILOVICZ; CUNHA, 2010). 

Raful, Juchem e Cavalheiro (2010) corroboram o referido posicionamento indicando que 

as organizações que ofertam produtos e serviços ecologicamente corretos tendem a crescer na 

preferência de consumidores. Esta afirmação baseia-se na constatação de que cada vez mais, os 

consumidores passam também a reconhecer e a diferenciar produtos e serviços pelo desempenho 

ambiental. Os achados de North (1992) já tinham antecipado a referida tendência, de ascensão de 

produtos ecologicamente corretos. 

O exposto também é discutido nos estudos de Tachizawa e Andrade (2012), nos quais as 

práticas ambientais como o uso de tecnologias limpas, projetos sustentáveis, gestão de resíduos 

industriais, ecodesign e reciclagem de materiais, são pontuadas como relevantes vetores de 

diferenciação empresarial. Além disso, Barbieri (2011) também destaca o uso de rótulos e selos verdes 

como diferencial e indicador de desempenho ambiental por parte das organizações, uma prática que 

impacta os stakeholders com mais intensidade, visto que permite a demonstração pública 

comprometimento ambiental da organização (SOUZA, 2002; JABBOUR; SANTOS; JABBOUR, 

2009).  

Além das práticas citadas Estrela (1996) destacou que a reutilização de material facultava 

a otimização da relação energia-meio ambiente-material, proporcionando o aproveitamento do resíduo 

contribuindo para a eficiência do gasto energético envolvido. Delai e Takahashi (2008) corroboram tal 

ideia, enfatizando a importância da eficiência no uso de materiais, com destaque para a redução de 

resíduos, que impacta diretamente a redução de custos com processamento e descarte. Entretanto, os 

referidos autores destacam que o êxito desta relação também depende do nível de tecnologia e 

desenvolvimento de produtos, a fim de proporcionar resultados satisfatórios e sustentáveis na 

composição dos novos produtos. 

Estudos conduzidos por Souza et al. (2015) sobre as ações de redução de impacto 

ambiental das quarentas empresas que constituíam, em 2014, o índice de sustentabilidade da 

BM&BOVESPA, indicaram que as práticas ambientais mais evidenciadas estavam relacionadas com a 

adequação de processos produtivos aos preceitos da sustentabilidade, via redesenho e uso eficiente de 

recursos. Contudo, não foram constatadas práticas direcionadas para alteração do ciclo de vida do 

produto. 

Para que determinado processo produtivo apresente características sustentáveis, este deve 

assumir determinadas especificidades. Krajnc e Glavic (2003) comentam que para alcançar o referido 

objetivo, as empresas precisam minimizar seus impactos negativos sobre meio ambiente. Desse modo, 

devem desenvolver atividades que minimizem a geração de resíduos, bem como melhor utilizem os 

recursos naturais. Além disso, precisam dispor de forma correta, reaproveitar e/ou reciclar os resíduos, 

eventualmente gerados. 

Assim, para o melhor gerenciamento de questões, como as acima pontuadas, Richartz, 

Freitas e Pfitscher (2009) destacam como necessário o conhecimento acerca dos potenciais impactos 



 

 

ambientais de cada resíduo gerado. Neste viés a gestão ambiental pode proporcionar o suporte a tal 

necessidade. 

Diferentemente das empresas que trabalham de forma reativa, limitando-se a evitar 

acidentes locais, cumprir normas, e a possuir objetivos direcionados à maximização de lucros no curto 

prazo (MAIMON, 1994), a gestão ambiental proativa e sistêmica traz maior possibilidade de 

alinhamento de ações voltadas à preservação ambiental, ao desempenho econômico de organizações. 

Ou seja, ao mesmo tempo em que reduzem o impacto ambiental de suas operações, auferem benefícios 

econômicos e financeiros (MARTINS; ESCRIVÃO FILHO; NAGANO, 2015). 

Empresas que se encontram neste patamar são retratadas por Donaire (1994) como 

organizações de elevado nível de desenvolvimento de gestão ambiental. Para este autor, empresas 

neste patamar consideraram não apenas os impactos negativos de seu processo produtivo, mas também 

de seu produto final. 

Em outras palavras, o meio empresarial é considerada parte fundamental deste novo 

paradigma, ao propiciar o surgimento de um novo modelo de negócios, baseado no desenvolvimento 

de ações e soluções socialmente corretas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis 

(ALIGLERI et. al., 2009). 

 
3. MÉTODO 

 

Como estratégia de pesquisa optou-se pelo estudo exploratório, bibliográfico e 

qualitativo, via estudo de caso realizado em uma organização familiar do segmento de agronegócio, 

orientado à produção de produtos orgânicos, denominada, neste trabalho, como empresa ALFA. De 

acordo com autores como Gil (2009) e Yin (2010) o estudo de caso faculta investigar determinado 

fenômeno em seu contexto real, possibilitando ao pesquisador retratar o fenômeno pesquisado, sempre 

complexo e amplo, de forma imparcial, exploratória e descritiva. 
A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2016, através da análise de 

documentos internos, sítio eletrônico da organização, observação não participante, bem como pela 

realização de uma entrevista em profundidade. A entrevista foi realizada com o gerente da 

organização, que atua na mesma desde sua fundação, e que responde diretamente pela gestão e 

programas organizacionais, estando, portanto, habilitado a responder as questões que foram 

previamente formuladas com base na revisão teórica. 
O roteiro de entrevista compreendeu perguntas abertas, elaboradas a partir do referencial 

teórico construído e validadas por especialista na temática. Sobre questões abertas Roesch (2010) 

assinala que as mesmas permitem ao entrevistador compreender e captar a perspectiva do entrevistado. 

Discorrendo ainda nesta dimensão, esta autora comenta que o uso de perguntas abertas em roteiros de 

entrevistas evita a influência do pesquisador sobre as respostas apresentadas. 
A análise de conteúdo, à qual foi submetido o teor da entrevista, seguiu o roteiro indicado 

por Bardin (2011), à luz de categorias analíticas que emergiram a partir do referencial teórico. Sobre 

entrevista em profundidade Roesch (2010) esclarece que seu principal objetivo é captar a perspectiva 

do entrevistado acerca de determinado tema, objetivando entender o significado atribuído por este a 

determinadas questões e contextos. 
Ainda, conforme esta autora, as técnicas de análise documental e observação podem ser 

utilizadas como forma complementar a técnica de entrevista. Esta percepção corrobora a 

recomendação de autores como Yin (2010) que indica a triangulação dos dados coletados, permitindo, 

assim, o encadeamento de informações provenientes de diferentes instrumentos de coleta, o que foi 

realizado na presente pesquisa, cujos procedimentos metodológicos incluíram a revisão bibliográfica, 

a análise documental, observação e a transcrição da entrevista realizada.  
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 



 

 

Situada onde antigamente funcionava uma olaria, rodeada por árvores nativas da região, a 

organização objeto do estudo, denominada nesta pesquisa como ALFA, está localizada no município 

de Garibaldi - RS. A empresa de administração familiar iniciou suas operações no ano de 1996, 

atualmente, ao lado de nove funcionários locais, a primeira e a segunda geração, trabalham em 

conjunto em busca de um objetivo: a produção 100% orgânica, com aproveitamento máximo de todos 

os resíduos provenientes do suco de uva orgânico, principal produto elaborado pela empresa. 

Tal estratégia é contemplada no planejamento estratégico da organização, como indicado 

no Quadro 1. 

 

Quadro1 – Planejamento ALFA 

Missão 

Produzir e comercializar produtos à base de uva orgânica com segurança e qualidade, 

contribuindo para uma vida saudável para todas as pessoas envolvidas no processo, do 

produtor ao consumidor, sem agredir o meio ambiente. 

Visão Ser referência nacional em produtos à base de uva orgânica. 

Valores Sustentabilidade, honestidade, qualidade e integridade. 

Fonte: elaborado pelos autores 

  

A palavra sustentabilidade identificada nos valores organizacionais da empresa estudada, 

demonstra a conscientização que a ALFA possui em trabalhar tal temática. Frente a esse aspecto, a 

ALFA promove a reflexão e a tomada de decisão orientada às questões ambientais, influenciando, de 

acordo com Zylbersztajn e Lins (2010), suas operações, atual modelo de gestão, processos de 

desenvolvimento, e processo decisório (ARRUDA; CARVALHO, 2014; COELHO; 

PRZEYBILOVICZ; CUNHA, 2010). Neste sentido, Donaire (1994) comenta que empresas com essa 

característica apresentam a gestão ambiental proativa, ou seja, estão em um nível elevado de 

implementação, não reagindo apenas as questões legais. O argumento é também complementado por 

Maimon (1994) para quem, empresas neste patamar, de proatividade, conseguem conciliar e obter 

ganhos ambientais e econômicos. 

A área total onde a empresa está situada é de, aproximadamente, 40.000,00 m², sendo 

cercada por 250 postes reutilizados de canos galvanizados, combinados dentro de muros de contenção, 

com aproveitamento de blocos de concreteiras, cujas sobras também foram aproveitadas para 

pavimentação da empresa. No espaço utilizado para a produção do suco de uva orgânico, as portas e 

janelas são reutilizadas e provenientes de antigos casarões locais, sendo que a madeira de antigas pipas 

da região foi utilizada e destinada à construção de móveis da organização. 

O espaço conta com ventilação natural, através de um sistema de saída do ar quente por 

convecção, e iluminação natural que provém de telhas transparentes e de vidros reutilizados. De 

acordo com o próprio gerente, tais condições contribuem para a manutenção da qualidade do suco 

produzido, bem como contribuem ao desempenho de seus funcionários, ao proporcionar um ambiente 

de trabalho agradável. Para Naime (2004), Barbieri (2011) a gestão ambiental vai além da 

preocupação com a legislação vigente e adequação de processos, esta também se ocupa de todas as 

áreas funcionais de uma organização, reduzindo ou compensando ao máximo seus impactos. 

Vale destacar, ainda, a existência de um tanque com capacidade para 120.000 litros de 

água da chuva, que a empresa utiliza para a irrigação de uma horta orgânica, lavagem de calçadas e de 

veículos, e para a descarga de seus sanitários.  

O processo de fabricação do suco de uva orgânico da ALFA inicia-se pela aquisição de 

500 toneladas de uva bordô orgânica, provenientes de 30 propriedades familiares localizadas em 10 

municípios da região. Tal quantidade gera um volume de aproximadamente 350 mil litros de suco de 

uva orgânico, o que representa 90% da produção. Esses valores são identificados e controlados através 

de sistema de operacional interno, que possibilita o registro e a apresentação dos dados em planilhas e 

gráficos para posterior análise.  



 

 

Todos os fornecedores da ALFA são remunerados com valores acima do mercado. 

Assim, a empresa contribui ao desenvolvimento econômico local e social das famílias envolvidas no 

processo. O exposto é discutido por Neto (2011) que destaca o conceito de sustentabilidade alinhado 

ao de gestão ambiental, como formas complementares às questões, sociais, econômicas e ambientais.  

Para a produção de 1.000 litros de suco de uva orgânico, sem adição e/ou mistura com 

outras variedades de uva, são utilizados os seguintes recursos: aproximadamente 35 Kw de energia 

elétrica, 250 litros de água (somente para a higienização), 1.300 Kg de uva orgânica e 100 ml de 

enzimas, que garantem sabor, aroma e cor ao suco. Além disso, a empresa também conta com uma 

caldeira de 3 metros cúbicos/dia para a geração de energia. 

Os sucos são envasados a vácuo em garrafas de vidro verde com volume de 300 ml, 870 

ml e 1L. Esse processo, de acordo com a empresa, permite a conservação do produto sem adição de 

conservantes e proporciona a proteção contra mudanças de cor, aroma e características nutricionais 

provocadas pela incidência de luz e calor. 

Todas as garrafas possuem etiquetas de papel e tampas de plástico ou alumínio. O 

maquinário utilizado para a elaboração do produto é de origem italiana e, de acordo com a própria 

empresa, são máquinas de última geração e que evitam, ao máximo, o desperdício. Além disso, todo o 

processo de elaboração do suco é feito por meio de declividade, ou seja, o suco é transportado por 

meio gravitacional. Entretanto, mesmo assim, no final da produção do suco de uva orgânico, algumas 

saídas, ou seja, resíduos e efluentes líquidos são encontrados, um total de 250 litros de efluentes 

líquidos e 5.000 Kg de resíduos do engaço da uva são gerados ao fim do processo de fabricação. 

Na empresa estudada, não foram observados equipamentos para controle de emissões 

atmosféricas, ruídos e odores. Vale destacar que a casca e a semente de uva gerados ao longo do 

processo do suco são aproveitadas na composição de outros produtos como: farinha de casca de uva 

orgânica (15.000 Kg/ano); farinha de semente de uva orgânica (10.000 Kg/ano); óleo de semente de 

uva orgânica (500 litros/ano) e vinagres orgânicos (30.000 litros/ano). Destaca-se, no entanto, que tal 

aproveitamento é resultado da dissertação de mestrado de uma das proprietárias. 

O maquinário utilizado para a elaboração dos produtos foi desenvolvido e organizado 

pelo próprio gerente, por meio do reaproveitamento de peças de outras indústrias locais. Ofertar 

produtos ecologicamente corretos para Raful, Juchem e Cavalheiro (2010) e North (1992) tendem a 

crescer na preferência dos consumidores, tendo em vista a ascensão de consumidores eco-conscientes.  

O diagnóstico realizado por meio da dissertação de mestrado contribui para propor 

medidas de reaproveitamento de resíduos, uma das opções destacadas por Barbieri (2011), no tocante 

a temática gestão ambiental. Empresas que procuram reaproveitar resíduos na composição de outros 

novos tendem a alcançar diferencial competitivo perante sua concorrência, impactando também seus 

stakeholders com mais intensidade, como apontado por autores como Souza (2002), Jabbour, Santos e 

Jabbour (2009), Raful, Juchem e Cavalheiro (2010), Tachizawa e Andrade (2012).  

O uso eficiente de recursos destacado por autores como Estrela (1996), Delai e Takahashi 

(2008) e Souza et al. (2015) proporciona o seu melhor aproveitamento, principalmente, sobre o gasto 

energético envolvido. Através, da reutilização do material, a ALFA consegue reduzir o número de 

resíduos encaminhados à aterros, impactando também na redução de custos envolvidos neste processo. 

Para Donaire (1994) considerar os impactos negativos ao meio ambiente não apenas do processo 

produtivo, mas também do produto final elaborado, são também características de empresas que estão 

em um nível elevado de comprometimento e gestão ambiental.  

Os efluentes líquidos originados durante a produção do suco de uva orgânico são 

recolhidos por calhas existentes no piso da indústria com declividade suficiente para conduzir todo o 

fluxo a uma caixa de captação de sólidos com malha filtrante que, através de uma boia de nível, aciona 

uma bomba de recalque e envia o líquido filtrado para uma estação de tratamento de efluentes, que 

está localizada a 250m da indústria e do arroio. O destino do efluente líquido industrial é uma vala de 

decantação, onde é absorvido pelo solo. 



 

 

Os padrões de emissão adotados são os exigidos pela Licença de Operação da ALFA, 

emitida pela FEPAM, de acordo com o referenciado pelo entrevistado. Para Naime (2004) e Barbieri 

(2011) a gestão ambiental configura também uma relevante ferramenta ao cumprimento de legislações 

em vigor. Entretanto se percebe que a ALFA vai além do cumprimento legal, e passa a exercer um 

papel co-responsabilidade em relação às atividades desenvolvidas (COELHO; PRZEYBILOVICZ; 

CUNHA, 2010). 

Os resíduos sólidos gerados são destinados conforme a origem, sendo os resíduos 

plásticos acumulados em local separado e, a cada dois dias, são comercializados para indústrias de 

reciclagem local ou são doados para os fornecedores de uva (no caso das lonas plásticas originadas de 

material plástico reprocessado). Os resíduos de vidro também são comercializados para indústrias de 

reciclagem. Os resíduos gerados da sobra da uva orgânica, como engaço, restos de bagaço e sementes, 

àqueles não reutilizados na composição de outros produtos, são incorporados ao solo, em área distante 

de cursos de água e dispersos de forma a impossibilitar seu arraste por ocasião de chuvas.  

Richartz, Freitas e Pfitscher (2009) destacam que a gestão ambiental pode contribuir ao 

gerenciamento de forma a alcançar a produção sustentável. Krajnc e Glavic (2003) apontam que 

minimizar os impactos negativos ao meio ambiente, por meio da redução de energia e água, bem como 

destinar de forma correta e reaproveitar os recursos utilizados, são características de uma produção 

sustentável.  

O grande diferencial percebido e estimulado a todo instante pelo entrevistado é a 

separação de forma correta dos resíduos pelos próprios funcionários para posterior destinação. Para 

isso, eles recebem treinamento anualmente sobre “boas práticas de fabricação” e “manejo de 

resíduos”, pode-se perceber, nesse caso, uma grande preocupação com a preservação dos recursos 

naturais. 

Como justificativa para esse diferencial, o entrevistado, relata que a empresa ALFA 

procura contribuir para um mundo melhor e, por isso, adota práticas sustentáveis. A gestão ambiental, 

nesse caso, mesmo que informal passa a configurar não apenas o cumprimento legal, mas sim parte 

essencial de seus processos na busca do equilíbrio socioambiental, como destacado por Coelho, 

Przeybilovicz e Cunha (2010), Zylbersztajn e Lins (2010) e Morelli (2011). 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O agravamento das questões ambientais tem ocasionado o despertar da conscientização 

ambiental nos mais variados segmentos da economia. Esta nova consciência ambiental tem 

pressionado muitas organizações a se adaptarem a esse novo paradigma, e a levar em consideração a 

variável ambiental em todas suas áreas funcionais. 

O presente estudo objetivou evidenciar as práticas de gestão ambiental adotadas em uma 

indústria de produtos orgânicos. Através da triangulação de dados provenientes de entrevista 

semiestruturada, pesquisa documental e observação não participante, os autores puderam constatar a 

preocupação da empresa ALFA em relação à redução de possível impacto sobre o meio ambiente. De 

forma proativa, sua gestão ambiental, mesmo que informal, confere à mesma a redução do impacto 

ambiental em suas atividades. 

A composição de novos produtos, via reutilização de seus resíduos, faz com que a 

empresa ganhe destaque perante seu público-alvo, consumidores. Além disso, tal reaproveitamento 

também contribui para ao uso eficiente de recursos, ao proporcionar total aproveitamento e reduzir 

gastos energéticos. A separação e destinação correta de resíduos sólidos e do efluente gerado ao longo 

do processo produtivo, também contribuiu para que a empresa conquiste o status de “amiga do meio 

ambiente”. Dessa forma, materiais que antes eram encaminhados para aterro industrial, atualmente são 

reciclados e servem de matéria-prima para outros processos. 

Como aspecto limitante os autores destacam a realização de apenas um estudo de caso e a 

partir também de apenas do ponto de vista do gestor. Apesar disso, os autores entendem que este 



 

 

estudo pode contribuir de forma relevante para a discussão acerca da efetividade da sustentabilidade 

em atividades voltadas para a oferta de produtos orgânicos.  
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