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Resumo: Este estudo teve como objetivo principal identificar e analisar os benefícios 
econômicos alcançados com a Implantação da Gestão Ambiental na empresa de laticínios 
Santa Maria Ltda., localizada na cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe. A 
pesquisa procurou levantar as razões para esta implementação na empresa, as principais 
práticas ambientais, bem como as vantagens e dificuldades do processo de implantação. A 
pesquisa foi realizada metodologicamente em caráter descritivo, abordando o problema de 
forma qualitativa, podendo ser classificada, como um estudo de caso único. A técnica de 
coleta utilizada abrangeu entrevistas com quatro gestores de um total de sete. Além da 
observação, a pesquisa utilizou como instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista 
contendo 20 questões abertas. Quanto aos principais resultados alcançados destaca-se a 
declaração de que a implantação da gestão ambiental iniciou-se por exigências legais e passou 
a ser um componente estratégico que proporcionou redução de custos, novas oportunidades de 
negócio e melhoria da imagem organizacional. Foram identificadas algumas dificuldades na 
implantação como altas taxas de investimento para o projeto inicial e resistência dos 
funcionários, fazendo com que as vantagens tivessem maior destaque.  
 
Palavras-chave: Gestão ambiental. Benefícios econômicos. Setor de laticínios. Pequena e 
média empresa 
 	  
1 INTRODUÇÃO 
 
A discussão sobre a relação do homem com o meio ambiente vem se tornando cada vez mais 
forte no cenário mundial. No centro dos debates, estão as indústrias. Estas são apontadas 
como as principais agentes na relação de desequilíbrio com a natureza, tanto pela extração dos 
recursos naturais, quanto pelo lançamento dos rejeitos produtivos.  
Neste contexto, cria-se uma forte pressão pelos mais variados segmentos da sociedade no que 
diz respeito a essa interação. Em virtude disso, Um número crescente de empresas 
preocupadas com o relacionamento entre o desempenho dos seus negócios e o meio ambiente 
vem procurando incluir a dimensão ambiental em suas agendas estratégicas. A ordem, em 
certas empresas, é que nenhum produto seja idealizado, produzido ou comercializado sem 
levar em conta os possíveis danos ao meio ambiente. 
As ações tomadas para melhorar a relação organização versus meio ambiente, por muito 
tempo foram encaradas como custos que geravam um entrave para a competitividade 
empresarial. Porém, com a evolução que ocorreu nos estudos sobre a qualidade, essa visão 
sofreu modificações. Passou-se a promover mecanismos que deixassem o processo de 
produção mais eficiente e que os resíduos ou rejeitos produtivos fossem reciclados ou até 
mesmo servissem de matéria-prima para outros setores produtivos (PORTER; LINDE, 1995). 
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Neste contexto, surge a Gestão Ambiental. O termo gestão ambiental pode ser entendido 
como a administração do exercício de atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de 
maneira racional os recursos naturais, renováveis ou não. A gestão ambiental deve visar o uso 
prático que garanta a conservação e preservação da biodiversidade, a reciclagem das matérias-
primas e a redução de impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais.  
Assim, a percepção de que melhorias ambientais, mais do que custos e ameaças inevitáveis, 
podem se traduzir em oportunidades econômicas que tem convertido a defesa do meio 
ambiente de um tema estritamente discutido por especialistas como matéria de discussões 
entre executivos do meio empresarial. 
O setor de laticínios tem papel de destaque na economia sergipana, e conta com varias micro, 
médias e pequenas empresas entre elas a  Laticínios Santa Maria Ltda, objeto desta pesquisa. 
Segundo Andrade (2002), as empresas do gênero alimentício pertencem ao setor econômico 
semi-concentrado, ou seja, são empresas que produzem bens de consumo não duráveis, o qual 
é classificado como de elevado impacto ambiental. 
Os principais impactos ambientais das indústrias de laticínios estão relacionados ao 
lançamento dos efluentes líquidos, à geração de resíduos sólidos e às emissões atmosféricas, 
geralmente sem nenhum tipo de controle e tratamento (MACHADO; SILVA; FREIRE, 2001). 
Partindo-se dessas premissas, tem-se que a gestão ambiental além de mitigar os efeitos 
negativos do processo produtivo ao meio ambiente na indústria de laticínios, ainda 
proporciona benefícios econômicos para as empresas, tais como redução de custos, novas 
oportunidades de negócio e melhoria da imagem organizacional. 
Atualmente, a empresa de laticínios Santa Maria Ltda., situada na cidade de Nossa Senhora da 
Glória, estado de Sergipe, região conhecida desde a década de 80 como “Bacia Leiteira Do 
Estado de Sergipe”, desenvolve suas atividades industriais baseada na Gestão Ambiental. 
A relevância deste estudo está em conhecer os benefícios econômicos, diretos e indiretos, 
proporcionados pela utilização da Gestão Ambiental em uma empresa no setor de laticínios, 
bem como a utilização da mesma como vantagem competitiva. 
Neste contexto, esta pesquisa busca trazer um panorama fidedigno destes benefícios 
econômicos, apresentando-os como fonte de estratégia competitiva e também na construção 
da imagem corporativa, proporcionando para outras empresas do setor, uma fonte de 
informação a respeito do tema e um incentivo à difusão do mesmo. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
	  
Esta seção apresenta algumas abordagens teóricas sobre a gestão ambiental e os seus 
benefícios econômicos. 
 
2.1 Diversos Conceitos sobre Gestão Ambiental 
 
O conceito de gestão ambiental, segundo Valle (2000), consiste em um conjunto de medidas e 
procedimentos bem definidos e adequadamente aplicados que visam reduzir e controlar os 
impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente. Barbieri (2007) define 
gestão ambiental como sendo as diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais 
como planejamento, direção e controle, com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio 
ambiente, reduzindo ou eliminando os danos causados pelas ações humanas ou mesmo 
evitando seu surgimento. 
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De acordo com Layrargues (2000), o motivo pelo qual essas empresas mudaram seu 
posicionamento, foi o fato de vislumbrarem oportunidades de negócio ao agregar a variável 
ambiental na dimensão empresarial. 
O quadro 1 apresenta algumas definições de gestão ambiental. 

Quadro 1 - Definições de gestão ambiental 
AUTOR(ES) DEFINIÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 
Maimon (1996)  

“Conjunto de procedimentos para gerir ou administrar 
uma organização, de forma a obter o melhor 
relacionamento com o meio ambiente” (MAIMON, 1996, 
p. 72).  

Andrade, Tachizawa e Carvalho (2002)  “está associada à idéia de resolver os problemas 
ambientais da empresa (...) suas principais motivações são 
a observância das leis e a melhoria continua” 
(ANDRADE, TACHIZAWA e CARVALHO, 2002, p.12).  

Corazza (2003) “Gestão ambiental envolve planejamento, organização e 
orienta a empresa a alcançar metas [ambientais] 
especificas...” (CORAZZA, 2003).  

Dias (2006)  “é a gestão cujo objetivo é conseguir que os efeitos 
ambientais não ultrapassem a capacidade de carga do meio 
onde se encontra a organização, ou seja, obter-se um 
desenvolvimento sustentável” (DIAS, 2006, p. 89).  

Fonte: os Autores (2013). 
 

Um fator crítico do sucesso para incorporação da variável ambiental pelas empresas é a 
conscientização ambiental dos dirigentes. Valle (2000) considera esta uma medida capaz de 
provocar alterações em suas prioridades estratégicas e algumas mudanças de abordagem que 
vão modificar as atitudes e o comportamento de todos os seus funcionários. 
Segundo Dias (2009), as razões pelas quais as empresas adotam práticas ambientais são as 
seguintes: a) as empresas perceberam que o marketing ecológico pode ser uma oportunidade 
para alcançar seus objetivos; b) as empresas acreditam que têm a obrigação moral de ser 
responsável socialmente; c) a pressão do governo para ser mais responsável; d) pressão da 
concorrência para mudar suas atividades de marketing ecológico; e e) fatores relacionados a 
custo com tratamento e coleta de lixo ou redução de despesas forçam as empresas a 
modificarem seus comportamentos. 
 
2.2 Sistemas de Gestão Ambiental – SGA 

 

Santos (2010) afirma que foi a partir da associação de vários fatores subseqüentes dos 
impactos ambientais causados pelas organizações, que os processos de gestão tornaram-se 
mais eficazes e que as relações de desenvolvimento econômico e meio ambiente foram 
aperfeiçoadas e subsidiaram uma nova política de gestão ambiental. 
Os Sistemas de Gestão Ambiental tiveram origem na Inglaterra em 1992, com a publicação da 
Norma BS-7750 (BSI, 1994). O objetivo desta norma era servir de ferramenta para verificar e 
assegurar que os efeitos das atividades, produtos e serviços de uma determinada empresa 
estivessem de acordo com o conceito de proteção do meio ambiente, devendo-se destacar que 
essa preocupação, por parte das organizações, resultou das restrições impostas pela legislação 
e pelo desenvolvimento de medidas econômicas e de outras medidas, visando incentivar as 
ações relacionadas à proteção ambiental. Para que esse objetivo pudesse ser atingido, a Norma 
BS-7750 especificou os elementos básicos de um SGA, destinado a aplicação em 
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organizações de qualquer ramo de atividade e de qualquer tamanho. A implantação de um 
SGA com base na Norma BS-7750 deveria contemplar: comprometimento da alta 
administração; revisão inicial, política ambiental; organização e pessoal; avaliação e registro 
dos efeitos; identificação da legislação aplicável; objetivos e metas; programa de 
gerenciamento; manual de gerenciamento; controle operacional; registros; auditorias; e 
revisão (BRAGA, 2005, p.288). 
Um Sistema de Gestão Ambiental – SGA se constitui de um conjunto de procedimentos 
sistematizados que são desenvolvidos para que as questões ambientais sejam integradas à 
administração global de um empreendimento. Por meio de uma melhor compreensão das 
relações entre as atividades desenvolvidas e o meio ambiente, é possível estabelecer um 
método de gerenciamento que possibilite a obtenção de melhores resultados no desempenho 
global da empresa (BRAGA, 2005). 
A Norma ISO 14001, especifica os requisitos relativos a um sistema da gestão ambiental, 
permitindo a uma organização desenvolver e implementar políticas e objetivos que levem em 
conta os requisitos legais e outros requisitos, por ela subscritos, e informações referentes aos 
aspectos ambientais significativos. Aplica-se também aos aspectos ambientais que a 
organização identifica como aqueles que possa controlar e  influenciar. Em si, esta Norma não 
estabelece critérios específicos de desempenho ambiental (ABNT, 2004). 
Com base na norma ISO 14001(ABNT, 2004, p.12-15), os elementos de um SGA são: 

• Política Ambiental: a política ambiental dá um senso global de direção e 
apresenta os princípios de ação para uma organização, sendo estabelecidas metas 
relativas ao desempenho e responsabilidade ambiental, contra as quais todas as ações 
subsequentes serão julgadas. 
• Planejamento: com base na política ambiental, a organização deve fazer um 
planejamento com o objetivo de atender aos requisitos estabelecidos. 
• Implementação e Operação: o processo de implementação e operação do SGA 
deve ser conduzido de forma a serem atingidos os objetivos e as metas estabelecidas. 
• Verificação e Ações corretivas: para que a política ambiental possa ser 
avaliada, é necessário que sejam desenvolvidos procedimentos para monitorar e medir 
as principais características das operações e atividades que podem causar um impacto 
significativo no meio ambiente, ao mesmo tempo em que devem ser estabelecidos os 
procedimentos referentes às ações corretivas que devem ser tomadas para eliminar as 
causas reais e potenciais, que poderiam resultar em um impacto no meio ambiente. 
• Revisão do Gerenciamento: para que o comprometimento com a melhoria 
contínua possa ser efetivo, a alta administração da organização deve, em intervalos 
programados, revisar o SGA, de forma a assegurar que este continue adequado e 
efetivo (BRAGA, 2005, p.291). 

A diferença entre Gestão Ambiental e Sistema de Gestão ambiental é que a primeira ocorre 
quando a empresa tem uma postura reativa diante das exigências legais para implantar 
equipamentos e sistemas tecnológicos que atenuem, reduzam ou eliminem determinado 
resíduo ou agressão ambiental. O Sistema de Gestão Ambiental é usado quando a empresa 
possui uma visão estratégica em relação ao meio ambiente, e  age não só em função dos 
riscos, mas passa a perceber as oportunidades de mercado com essas atitudes (MOREIRA, 
2001). 
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2.4 A Gestão Ambiental como Vantagem Competitiva nas Empresas 
 

Com o aumento de industrialização, surgiram os problemas ambientais e estes, por sua vez, 
acabaram afetando a qualidade de vida das pessoas. O desequilíbrio ambiental é percebido 
pela própria manifestação da natureza com as enchentes, redução da camada de ozônio e 
aumento da temperatura na terra. Segundo Lima, Cunha e Lira (2010), a tomada de 
consciência deste fato está modificando a percepção da humanidade em relação ao meio 
ambiente e a necessidade de uma nova postura em relação às questões ambientais.  
Em virtude das mudanças nas relações comerciais e das reivindicações sociais, cobra-se que 
as empresas apresentem respostas aos problemas ambientais. Neste cenário, e de acordo com 
Maimon (1996), surge a criação da área de meio ambiente dentro do contexto organizacional, 
inicialmente atrelada ao sistema produtivo. Posteriormente, essa nova função é denominada 
de Gestão Ambiental ou Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e passa a fazer parte do 
contexto organizacional. 
Araujo (2001, p.33) percebe a Gestão Ambiental como “um conjunto de medidas e 
procedimentos definidos e aplicados que visam reduzir e controlar os impactos introduzidos 
por um empreendimento sobre o meio ambiente”. Para Epelblaum (2004), a gestão ambiental 
é percebida como um segmento da gestão empresarial que se preocupa com a identificação, 
avaliação, monitoramento, controle e redução dos impactos ambientais.  
De acordo com Epelblaum (2004), as organizações ao se verem pressionadas a dar respostas 
sobre as questões ambientais propuseram a adoção de tecnologias end-of-pipe (fim de linha), 
tais como a utilização de filtros, incineradores e estações de tratamento de efluentes (ETE). 
Com o passar dos anos, os gestores perceberam que esses mecanismos eram provedores de 
grandes custos, tanto no processo de instalação, quanto de manutenção, sem gerar nenhum 
valor agregado ao produto. Na prática, os rejeitos estavam apenas sendo transferidos do local 
de origem, não resolvendo, de fato, os problemas ambientais (EPELBAUM, 2004).  
Desta forma, a questão ambiental foi encarada pelas empresas como algo negativo. O 
economista polonês Ignacy Sachs defendeu em 1986 que o sistema capitalista sempre buscou 
a “internalização dos lucros pela empresa e a externalização, sempre que possível, dos 
custos”. Diante desta perspectiva de Sachs, as questões relacionadas ao meio ambiente são 
tidas como custos. Corraza (2003) afirma que essa percepção era vista, por uma grande parte 
dos empresários, como um desencadeador de custos adicionais, portanto comprometia a 
competitividade empresarial.  
Em contra partida, surgem as técnicas de gestão ambiental que visam à diminuição da geração 
de resíduos poluentes. Para Porter e Linde (1995), a poluição é encarada como desperdício 
econômico, daí a necessidade de se trabalhar a minimização deste subproduto por meio de 
melhorias do processo produtivo.  
Com a adoção da gestão ambiental, o resultado foi uma ampla redução dos custos produtivos 
(benefícios tangíveis), provenientes da utilização mais eficiente dos recursos e 
conseqüentemente uma melhoria da imagem (benefícios intangíveis) da organização no 
mercado de atuação. Com o advento destes fatores, a questão ambiental, dentro das indústrias 
iniciou um processo de modificação de percepção, passando de fator inibidor de 
competitividade a gerador de vantagens.  
 
2.5 Benefícios e Dificuldades na Implementação da Gestão Ambiental 
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Dias (2006), afirma que o nível de competitividade entre as empresas é resultado de vários 
fatores, como: custo, qualidade do produto, prestação de serviços diferenciados dentre outros. 
Os benefícios oriundos da gestão ambiental potencializam esses fatores, ajudando a 
organização a adquirir vantagem competitiva.  
O Quadro 3, adaptado de North (1992) e Donaire (1999), ilustra algumas vantagens que as 
organizações passam a obter ao adotarem uma gestão ambiental voltada ao processo de suas 
atividades. 

Quadro 3 – Benefícios gerados pela gestão ambiental 
BENEFÍCIOS DA GESTÃO AMBIENTAL 

ECONÔMICOS  ESTRATÉGICOS  
CUSTOS  
− economia devido a redução de água, energia e 
outros insumos;  
− reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos 
e diminuição de efluentes;  
− redução de multas e penalidades.  
 
INCREMENTO DE RECEITAS  
− aumento da contribuição marginal dos produtos 
verdes que podem ser vendidos a preços maiores;  
− maior participação de mercado devido a 
inovação de produtos;  
− novos produtos para o mercado;  
− aumento da demanda de produtos verdes.  

 
− melhoria da imagem da empresa;  
− renovação do portfólio de produtos;  
− aumento da produtividade;  
− alto comprometimento pessoal;  
− melhoria nas relações de trabalho;  
− melhoria e criatividade para novos desafios;  
− melhoria na relação com o ambiente externo 
(governo, comunidade e ambientalistas);  
− acesso ao mercado externo;  
− melhor adequação aos padrões ambientais.  
 

Fonte: Adaptado de North (1992) e Donaire (1999). 
 

Epelbaum (2004) adverte que esses benefícios nem sempre são homogêneos para todas as 
organizações. Vale destacar que os ganhos serão maiores em casos de organizações que 
possuem um poder de poluição maior, pois estas podem alterar seus sistemas produtivos, 
contribuindo para o aumento da produtividade.  
A Gestão Ambiental correlacionada aos aspectos econômicos permite a identificação dos 
custos ambientais gerados pelas atividades e processos organizacionais. Dessa forma, a 
empresa pode estabelecer planos de ações e mecanismos de controle, com o objetivo de 
mitigar ou eliminar tais custos, melhorando decisivamente a eficiência da utilização de 
recursos da companhia, fator chave para acumulação de riquezas.  
Assim, pode-se alavancar a estratégia competitiva da empresa e assegurar o cumprimento de 
seu papel social, através da atuação responsável. Junto às exigências e atribuições de 
responsabilidade que a sociedade estabelece para as empresas, através de suas leis, são 
oferecidas oportunidades. A gestão eficiente permite detectar oportunidades para 
investimentos rentáveis onde parece haver apenas exigências e despesas.  
Outro fato que cabe ressaltar é que a gestão ambiental e seus benefícios não são sentidos 
apenas no setor industrial, o segmento de comércio e serviços também está aderindo a tal 
visão como comprova a pesquisa realizada, pela Revista Análise (2007), segundo essa 
pesquisa, 61% das empresas entrevistadas do segmento de comércio e serviços já possuem 
uma política ambiental definida e até mesmo um sistema de gestão baseado na NBR ISO 
14001. 
Sob a perspectiva estratégica, segundo Klassen e McLaughlin (1996), a literatura indica que 
os negócios devem considerar os impactos ambientais dos produtos e processos de 
manufatura, bem como a regulamentação ambiental, devendo ser empreendidas pelas 
empresas iniciativas em tecnologias e gestão ambiental. Segundo esses autores, a gestão 
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ambiental é significativo componente das estratégias funcionais, particularmente as 
operacionais e, como parte da estratégia corporativa, afeta o desempenho ambiental que, ao 
tornar-se de conhecimento público, passa a ser observada e avaliada pelo mercado. Com as 
mudanças nos componentes através da gestão ambiental, o desempenho financeiro é afetado 
tanto pela redução de custos como por ganhos de mercado.  
Este ponto de vista é corroborado por Reis (2002), que considera que o desempenho 
ambiental (relacionado pelo autor aos possíveis resultados monitorados por um SGA 
certificado sobre os impactos ambientais da empresa) tem relação direta com o desempenho 
financeiro (relacionado pelo autor ao aumento de receitas e diminuição de custos). Segundo 
Reis (2002), ao se possuir um SGA sistematicamente estruturado, abre-se um registro em que 
pode ocorrer redução de custos, devido à eliminação ou minimização de desperdícios, e/ou 
aumento de receitas, como conseqüência da melhoria da imagem da empresa no mercado e 
melhor aceitação de seus produtos. Por sua vez, se a empresa possui bom desempenho 
financeiro incrementado pelo desempenho ambiental, haverá recursos financeiros escoando 
para o suporte e manutenção do SGA, abrindo-se assim um segundo registro, que pode 
produzir novas melhorias do desempenho ambiental. 
Para Porter e Linde (1995a, 1995b), os vários exemplos das oportunidades de redução de 
custos e diminuição da poluição são uma regra e não exceção e, de modo geral, esforços para 
reduzir a poluição e maximizar os retornos seguem os mesmos princípios básicos, incluindo o 
uso eficiente dos recursos, a substituição por materiais menos caros e a eliminação de 
atividades desnecessárias.  
Em contrapartida a implantação do Sistema de Gestão Ambiental apresenta alguns fatores que 
dificultam seu desenvolvimento na organização. No Quadro 4, estão relatadas as dificuldades 
mais encontradas na literatura. 

Quadro 4 : Dificuldades à implementação da gestão ambiental 
DIFICULDADES DEFINIÇÕES AUTORES 

Recursos 
econômicos  

Falta de recursos para aquisição de tecnologias para adequar os 
processos para minimizar os impactos causados durante o processo 
produtivo.  

Carvalho, 
2011.  

Legislação  Dificuldades de implementação de procedimentos de avaliação 
periódica e de adequação a constantes variações na legislação ambiental 
aplicável.  

Silva, 2006.  

Colaboradores  Dificuldade de internalização pelos colaboradores do significado de 
sustentabilidade, bem como de aceitação a novos paradigmas e novas 
práticas.  

Lima; Lira, 
2007.  

Mensuração  Dificuldade de mesurar os resultados da implementação de um SGA, 
pois este é um tópico complexo e pouco abordado nas organizações.  

Santos et al, 
2001.  

Profissionais  Dificuldade de encontrar pessoas com a qualificação e experiência 
necessária para implementar o SGA de maneira correta e eficaz.  

Hrdlicka, 
2009.  

Fonte: Os Autores (2013) 
 

3 METODOLOGIA 
 

Existem várias formas de se caracterizar uma pesquisa. Segundo Vergara (2007, p.47) a 
pesquisa é qualificada: quanto aos fins, do ponto de vista dos objetivos, podendo ser 
descritiva, exploratória ou explicativa. Quanto aos meios, do ponto de vista dos 
procedimentos técnicos, podem ser entre outras: bibliográfica e estudo de caso. 
Segundo Vergara (2007, p. 47), pesquisa bibliográfica, “é o estudo sistematizado 
desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 
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isto é, material acessível ao público em geral”.  Especificamente, esta pesquisa foi 
desenvolvida por meio de um estudo de caso, para identificar e analisar os benefícios 
econômicos oriundos da utilização da gestão ambiental na empresa de laticínios Santa Maria 
Ltda, localizada em Sergipe. 
Para Yin (2001, p.32), estudo de caso, “é uma investigação empírica que pesquisa um 
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.  
Segundo Roesh (2007, p.125) qualquer trabalho de pesquisa pode ser abordado a partir de 
dois métodos: o quantitativo e o qualitativo. Quanto ao método qualitativo, Roesch (2007, p. 
130) afirma ser aquele que estuda o comportamento, a visão do mundo, a interpretação que o 
ser humano tem da realidade, as crenças e valores das pessoas. 
Portanto, este trabalho apresenta um tipo de pesquisa descritiva, baseada em um estudo de 
caso. Utiliza-se do método qualitativo, já que a pesquisa é no âmbito da administração onde a 
opinião dos gestores da empresa de laticínios Santa Maria Ltda., foi levantada. 
 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Nesta seção são apresentadas as análises dos resultados alcançados através da entrevista com 
os gestores da Empresa Laticínios Santa Maria Ltda., onde foram analisados o sistema de 
gestão ambiental da empresa e os benefícios econômicos advindos dele.  
 
4.1 Empresa de Laticínio Santa Maria Ltda. 

 
Tipicamente sergipana e essencialmente familiar a empresa de laticínios Santa Maria Ltda., 
nasceu em 1996 na cidade de Nossa Senhora da Glória, região conhecida desde a década de 
80 como a “Bacia Leiteira do Estado de Sergipe”.  
O que no início era apenas uma fabriqueta, após alguns anos se transformou em uma indústria 
de laticínios de fundamental importância na economia local, fornecendo para todo o nordeste 
produtos como: Leite pasteurizado, aromatizado, bebida láctea, soro in natura, soro em pó, 
manteiga, queijos tipo coalho, de manteiga, minas frescal, minas padrão, mussarela, prato, 
regional do norte, requeijão. 
Com um investimento constante em novas tecnologias, treinamento de pessoal e novos 
processos de produção, que melhoram cada vez mais a qualidade dos seus produtos, a 
Natville, como é comercialmente conhecida, conta hoje com cerca de 99 funcionários, 
processando cerca de 150000 litros de leite por dia, porém com capacidade de processamento 
de 200000 litros/dia, seguindo as normas do Ministério da Agricultura e praticando o 
desenvolvimento sustentável. Esse cuidado rendeu à empresa Laticínios Santa Maria Ltda., o 
Prêmio Medalha do Conhecimento, homenagem dos Ministérios do Desenvolvimento, 
Indústria e Exterior para as empresas que se destacam nas áreas de tecnologia e 
competitividade empresarial. 
Segundo a Revista Laticínios (2009), a Laticínios Santa Maria Ltda. é a 10º colocada no 
Brasil quando o quesito é capacidade de processamento. Já com relação à captação diária, a 
Revista Laticínios (2009) aponta a Laticínios Santa Maria Ltda. como a 4ª empresa no Brasil 
que mais processa leite por dia. 
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4.2 Razões para Implantar a Gestão Ambiental na Empresa  

 
As atividades de cunho ambiental passaram a ser uma estratégia por uma razão fundamental: 
influenciam substancialmente a continuidade da empresa, em decorrência do significativo 
efeito que exercem sobre o resultado e na situação econômica-financeira. Isso porque seus 
impactos podem culminar na exclusão desta do mercado, basicamente em função da perda de 
clientes para concorrentes que ofertam produtos e processos ambientalmente saudáveis; da 
perda de incrementos de receita em virtude de não reduzir os custos da produção; de rejeições 
creditícias no mercado financeiro, atualmente pressionado pelas co-obrigações ambientais; ou 
de penalidades governamentais de natureza decisiva, como imposição de encerramento das 
atividades, ou multas de valores substanciais e de grande impacto para o caixa da empresa. 
Portanto, neste tópico buscou-se descobrir a visão dos gestores em relação às razões para a 
implantação da gestão ambiental na empresa Laticínios Santa Maria Ltda. Analisando as 
respostas, foi constatado que apesar dos gestores serem de setores diferentes (diretor geral, 
gerente de produção, gerente de controle de qualidade e gerente financeiro), as respostas 
foram muito parecidas, afirmando que a implantação ocorreu principalmente pelas seguintes 
razões: a) respeitar a legislação ambiental; b) reduzir os custos; c) por uma questão de 
consciência da empresa em preservar o meio ambiente; d) competitividade; e) novas 
oportunidades de negócio. 
A seguir são apresentados alguns dos trechos das entrevistas realizadas com os gestores: 
O Diretor geral afirmou: 

Inicialmente a empresa pensou em investir na gestão ambiental em virtude das 
exigências legais e para não poluir o ambiente em torno na fábrica. Depois que 
contratamos a consultoria da Multidraw Eng. e Proj. Ind. e Ambientais S/C Ltda., 
percebemos que poderíamos ter alguns benefícios econômicos com o 
reaproveitamento dos resíduos, além de sair na frente dos concorrentes em virtude 
da inovação. (Grifo nosso). 

O Gerente de produção diz que: 
A empresa percebeu que se continuasse despejando os resíduos no meio ambiente 
além de ser multada acabaria ficando com uma imagem desgastada perante a 
sociedade local. Além disso, ela poderia reaproveitar o soro que não era utilizado. 
(Grifo nosso). 

O Gerente do controle de qualidade destaca: 
Preocupação com a preservação do meio ambiente é trazer segurança na qualidade 
dos alimentos produzidos, respeitando a legislação ambiental e contribuindo para o 
desenvolvimento local. (Grifo nosso). 

E o Gerente do financeiro ressalta: 
A necessidade de reciclagem para melhoria do ambiente local, preservação do 
meio ambiente e consequentemente a redução de custos que muitos deles agregam, 
além de desenvolver novos produtos. (Grifo nosso). 

 
Perante as afirmações dos entrevistados, foi possível perceber que a implantação da gestão 
ambiental na empresa objeto de estudo foi motivada pelo respeito à legislação ambiental, 
conscientização de práticas ambientalmente responsáveis, redução de custos, competitividade 
e novas oportunidades de negócio.  
Essa percepção é corroborada por Gomes, Souza e Santana (2011) que afirmaram que:  

[...] a exigência do mercado consumidor interno e externo, a legislação ambiental 
cada dia mais rigorosa, a globalização da economia e a descoberta de que os 
recursos naturais não são renováveis, as empresas, inclusive as de pequeno porte, 
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para se manterem operando e com preços competitivos, precisam mudar a sua forma 
de produzir, reduzindo os custos e impactos ambientais negativos de forma mais 
racional possível, através da aplicabilidade de um Sistema de Gestão Ambiental. 

 
Com base na análise dos resultados ficou claro também, que a implantação da gestão 
ambiental não foi algo feito sem fundamento pela empresa, afinal, diante das respostas, o 
diretor e os gerentes demonstraram conhecimento da área e mencionaram o apoio de uma 
consultoria contratada para dirimir as dúvidas sobre o tema. 
 
4.3 Principais Práticas de Gestão Ambiental na Empresa 

 
Nesta categoria, além da opinião dos entrevistados sobre a implantação e principais práticas 
da gestão ambiental, foram analisados documentos internos da empresa. Com base nestas 
informações, constatou-se a utilização de uma Estação de Tratamento de Efluentes, para 
tratamento e reaproveitamento de efluentes líquidos, parceria com uma indústria de móveis da 
região para reaproveitamento de sobras de madeira, a instalação de filtros nas chaminés para a 
redução da emissão de gases tóxicos, a instalação de uma área reservada para resíduos sólidos 
da empresa que são recolhidos pelo serviço sanitário do município. 
Quando perguntados sobre as principais práticas de gestão ambiental, as respostas foram: 
O Diretor geral aponta: 

O cuidado com o meio ambiente é uma preocupação fundamental nas atividades da 
empresa de Laticínios Santa Maria Ltda.. Nos últimos anos foram investidos mais de 
meio milhão de reais em processos de preservação ambiental de última geração. 
Dentre eles o projeto e construção da Estação de Tratamento de Efluentes 
Industriais Esgoto Sanitário, desenvolvido pela empresa Multidraw Engenharia e 
Projetos Industriais e Ambientais S/C Ltda., tendo custado R$ 200.000,00 a 
elaboração do projeto e consultoria prestada aos funcionários e R$ 400.000,00 a 
construção da ETE e a instalação dos equipamentos necessários ao 
funcionamento da mesma. (Grifo nosso). 

O Gerente de produção, afirma que:   
Antes da Estação de Tratamento de Efluentes da fábrica, todo o rejeito líquido era 
descartado no meio ambiente. Além disso, todo o soro proveniente da produção de 
queijo e manteiga era doado aos suinocultores da região. (Grifo nosso). 

A Gerente do controle de qualidade, diz que: 
A empresa possui um local na área externa da fábrica para estocagem dos resíduos 
(câmara de lixo), que é mantida fechada e é esvaziada em dias alternados pelo 
serviço de coleta urbana da Prefeitura Municipal. 

 
Com base no projeto da Estação de Tratamentos de Efluentes da referida empresa, o 
tratamento de efluentes é prática fundamental para a preservação do meio ambiente e sua 
implantação é de interesse dos órgãos e instituições governamentais, empresas e 
principalmente da comunidade, estando acima de tudo a saúde da população que cada vez 
mais tem se conscientizado da necessidade de conservação do meio ambiente. 
O mesmo projeto destaca que, para o tratamento dos efluentes gerados pela Laticínios Santa 
Maria Ltda., optou-se pelo tratamento biológico de lodo ativado com aeração prolongada 
devido às características do efluente, espaço físico necessário à implantação, custo 
relativamente baixo comparado aos demais sistemas, ser de fácil operação e principalmente 
pela eficiência que estes sistemas oferecem na remoção de matéria orgânica. Os principais 
organismos envolvidos no tratamento são as bactérias, protozoários, vírus, fungos e algas. 
Destes, as bactérias são os mais importantes na estabilização da matéria orgânica. 
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O referido sistema de tratamento foi dimensionado para uma eficiência de 85 a 99% na 
remoção de carga orgânica, atendendo assim as exigências da legislação ambiental.  
Os resíduos sólidos gerados na produção são constituídos de plástico, papelão, papel do 
escritório e de instalações sanitárias. Os resíduos são colocados em lixeiras e acondicionados 
em sacos plásticos, sendo encaminhados diariamente para a câmara de lixo. As lixeiras da 
produção e das instalações sanitárias possuem tampa e pedal.  
Além dessas medidas, a empresa fechou uma parceria com fábricas de móveis da região, 
para recolher as sobras de madeira e pó de serra proveniente da produção das mesmas para a 
combustão da caldeira da fabricação láctea. Essa parceria, além de reduzir os custos com a 
compra de lenha para esta finalidade, também proporcionou às empresas de móveis uma 
maior comodidade no descarte dos seus resíduos sólidos. 
Outras medidas como a instalação de um umidificador de fumaça e filtros nas chaminés para 
diminuir a emissão de gases de efeito estufa, reutilização do soro e a reutilização de resíduos 
sólidos como adubo, proporciona para a Laticínios Santa Maria Ltda. um sistema de Gestão 
Ambiental baseado em normas internacionais, cuja finalidade é regular as operações internas 
em busca de uma melhora contínua dos padrões ambientais. 
 
4.4 Vantagens e Dificuldades da Implantação da Gestão Ambiental na Empresa  

 
Após o questionamento sobre a implantação da gestão ambiental na empresa de laticínios 
Santa Maria Ltda., foi possível observar também as vantagens e dificuldades dessa 
implementação na percepção dos gestores e da análise dos documentos internos da empresa 
como o projeto da Estação de Tratamento de Efluentes. 
A implantação da gestão ambiental oferece, além da possibilidade de ampliação de mercado 
em virtude da produção de novo produtos, uma série de outros benefícios econômicos para as 
empresas como: aumento da receita de vendas, redução de custos e a proteção contra 
possíveis multas ou sanções ambientais . Além desses benefícios, também leva à melhoria da 
imagem da empresa e as novas oportunidades de negócios.  
Dias (2006), afirma que o nível de competitividade entre as empresas é resultado de vários 
fatores, como: custo, qualidade do produto, prestação de serviços diferenciados dentre outros. 
Os benefícios oriundos da gestão ambiental potencializam esses fatores, ajudando a 
organização a adquirir vantagem competitiva. 
Os principais ganhos econômicos relatados pelos entrevistados são oriundos das reduções do 
consumo de água, da utilização de lenha na combustão da caldeira e da fabricação de novos 
produtos. O primeiro ocorreu em virtude do reaproveitamento dos efluentes líquidos tratados 
que são utilizados na limpeza das instalações externas da fábrica e na jardinagem da empresa.  
O segundo é resultado da parceria com empresas de móveis da região, que doam as sobras 
de madeira e pó de serra para que a Laticínios Santa Maria Ltda. faça a combustão da sua 
caldeira. 
 E o terceiro se deu por conta do reaproveitamento do soro proveniente da produção de 
queijo e manteiga, que antes era doado ou descartado e hoje é utilizado na fabricação de 
bebidas lácteas, achocolatados líquidos e soro em pó. 
A Estação de Tratamento de Efluentes além de dirimir os impactos ambientais permitiu um 
reaproveitamento de resíduos, tanto sólidos, utilizados na adubação da área verde da 
empresa, como líquido, como já mencionado anteriormente. 
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Para o esgoto sanitário, foi considerada uma geração de 70 litros de esgoto por funcionário 
por dia. Através destas informações e considerando que a empresa possui em média 100 
funcionários, a vazão máxima do efluente é de 307 m3 / dia. 
De acordo com o mesmo projeto, a cada 5,2 litros de efluente industrial, consegue-se um (1) 
litro de água não potável, porém utilizável para atividades de limpeza externa e jardinagem, 
na tabela 1 apresenta-se os dados referentes à economia com o reaproveitamento de água. 
 
 

Tabela 1: Economia com o reaproveitamento de água 
DESCRIÇÃO VALORES 

Produção de efluente por dia 307.000 litros 
Reaproveitamento por dia 58.944 l litros 
Preço do m3 de água para indústria R$ 10,95 
Economia 58,9 m3  x  R$ 10,95 = R$ 644,96/dia 

Fonte: Autores com base no projeto da ETE e  DESO. 
 

Utilizando essa água reaproveitada para a higienização da área externa e dos caminhões da 
fábrica, bem como para os serviços de jardinagem, a empresa consegue uma economia de 
19,20 % por mês na sua conta de água. 
Contudo, cabe salientar que essa redução nem sempre atinge esse valor pelo fato da produção 
estar ligada à disponibilidade de leite que em determinadas épocas do ano é menor, 
consequentemente, a geração de efluentes será menor.  
No que se refere ao uso de lenha para a combustão da caldeira no processo produtivo, a 
empresa consegui reduzir sua despesa a zero, haja vista a parceria que a mesma fez 
informalmente  com indústrias de móveis da região, as quais doam as sobras de madeira e pó 
de serra para este fim. 
Levando em consideração que a empresa consumia dois caminhões de lenha por semana e que 
cada carga custava R$ 600,00, a economia com lenha por mês chegou à marca de R$ 4800,00. 
Ao realizar-se uma comparação entre os investimentos realizados para a implantação do SGA 
(R$ 600.000,00) e as despesas de manutenção da ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) 
que gira em torno de R$ 3.000,00 por mês, com os ganhos obtidos a partir do 
reaproveitamento de água e a redução com despesas da compra de lenha, tem-se o retorno 
deste capital em aproximadamente três anos. Esse resultado mostra que a gestão ambiental, 
no caso particular da organização em estudo, proporciona benefícios de ordem econômica, 
como apresentado na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Benefícios Econômicos da Gestão Ambiental na empresa estudada por mês 
DESCRIÇÃO VALOR 

Economia na conta de água  R$ 19.348,80 
Economia na compra de lenha R$   4.800,00 
TOTAL/MÊS RS 24.148,80 

Fonte: Estudo de campo (2013) 
 

Quando os entrevistados foram questionados sobre o percentual de incrementos de receita 
proveniente da fabricação de novos produtos a partir do soro e do aumento das vendas no 
geral, eles disseram que seria muito difícil mensurar tais dados em virtude de terem sido 
desenvolvidos novos produtos ao mesmo tempo em que foi implementada a gestão ambiental, 
ou seja, eles não saberiam definir exatamente o percentual de incremento de receitas, 
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porém garantiram que houve um aumento nas receitas da empresa após a prática da gestão 
ambiental. 
Quando perguntados se houve melhoria da imagem da empresa e se surgiram novas 
oportunidades de negócios, os gestores foram enfáticos em dizer que sim, como aparece nos 
seguintes trechos: 
O Diretor geral, diz que: 

Logo que implantamos a gestão ambiental na Laticínios Santa Maria Ltda., fizemos 
questão de divulgar no site, em informes publicitários e através dos nossos 
vendedores a nossa nova prática. E isso provocou um efeito muito positivo. As 
vendas aumentaram. Passamos a exportar nossos produtos para os estados de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba Pernambuco e Rio Grande do Norte, fechamos 
contrato com a empresa Cencosud para produzirmos o queijo e a manteiga da 
marca G. Babosa, venda de soro para a empresa de laticínios Valedourado, além de 
termos começado a produzir bebidas lácteas, achocolatados e soro em pó. Então os 
efeitos foram muito positivos. (Grifo nosso). 

O Gerente de produção, relata que: 
A gestão ambiental trás credibilidade para a empresa, logo percebemos que a 
empresa estava sendo bem vista pela sociedade. Começamos a vender produtos para 
todo o nordeste e começamos a produzir novos produtos a partir do soro. (Grifo 
nosso). 

E a Gerente do financeiro, afirma que: 
A melhoria da imagem da empresa se refletiu no aumento das vendas e nos 
prêmios que a empresa ganhou por ter implementado novas tecnologias. A 
sociedade em torno na fábrica também se mostrou satisfeita pela não poluição do 
meio ambiente. (Grifo nosso). 

Percebe-se que a gestão ambiental não gerou apenas vantagens de caráter econômico. Houve 
uma melhoria da imagem da empresa estudada, em relação à comunidade, aos órgãos 
ambientais, aos mercados interno e externo e na relação com instituições financeiras. Percebe-
se que essa melhoria de imagem é resultado da organização estar vinculada à responsabilidade 
socioambiental. 
Jose Carlos Barbieri (2007, p. 25), considerado um dos maiores pesquisadores e teóricos da 
área socioambiental, assim definiu a gestão ambiental: 

[...] as diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais como, 
planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas com o 
objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, quer reduzindo ou 
eliminando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, quer evitando que 
elas surjam.  

Essa definição traduz claramente o que esta pesquisa quis mostrar: é possível obter resultados 
positivos do meio ambiente sem degradá-lo e utilizar essa prática como uma vantagem 
competitiva. 
Segundo Mello (2010), a gestão ambiental oferece à empresa oportunidades de adicionar 
valor e ainda, possivelmente, obter vantagem competitiva por meio da percepção pública, 
economia de custos ou rendimentos adicionais, enquanto alivia os efeitos de seus produtos e 
processos produtivos no meio ambiente. 
No que diz respeito às dificuldades enfrentadas na implementação da gestão ambiental os 
entrevistados foram unânimes em dizer que a conscientização dos funcionários foi a 
principal barreira, como visto a seguir: 
O Diretor geral, relata que: 

As principais dificuldades encontradas pela Laticínios Santa Maria Ltda. na 
implementação da gestão ambiental foram altas taxas de financiamento do projeto e 
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a conscientização dos colaboradores, pois todo o processo produtivo foi afetado e 
os mesmos precisaram se adequar. (Grifo nosso). 

O Gerente de produção, diz que: 
Conscientizar os colaboradores foi uma tarefa difícil. Porque depois da ETE 
(Estação de Tratamento de Efluentes) não poderia mais misturar soro com o esgoto 
da fábrica, porque o soro é reutilizado e é muito gorduroso para o tratamento. Então, 
os funcionários tiveram que se policiar. (Grifo nosso). 

Esse resultado evidencia o que Lima e Lira (2007) defenderam quando argumentaram que 
uma das dificuldades para implementação da gestão ambiental é a internalização pelos 
colaboradores do significado de sustentabilidade, bem como de aceitação a novos paradigmas 
e novas práticas.  
 
5 CONCLUSÕES 
O desenvolvimento deste estudo permitiu analisar o Sistema de Gestão Ambiental da Usina 
de Beneficiamento de Laticínios Santa Maria Ltda. e identificar os benefícios econômicos 
oriundos de sua implantação. A implantação do SGA foi uma iniciativa considerada 
inovadora para o setor de laticínios, principalmente no estado de Sergipe onde os processos de 
manufatura do setor ainda são ultrapassados em sua maioria. A empresa de Laticínios Santa 
Maria Ltda. ganha destaque nacional e se posiciona entre as mais modernas por que 
acrescentou em sua política interna a questão ambiental e buscou a conscientização de seus 
trabalhadores para essa questão.  
A partir da realização desta pesquisa, verifica-se que há uma preocupação na organização com 
a questão ambiental e que são desenvolvidas ações que buscam aliar o crescimento econômico 
com a minimização dos impactos ambientais advindos do processo de manufatura.  
Outro ponto a ser observado são os benefícios que tais medidas implantadas pelo Sistema de 
Gestão Ambiental trouxeram para a organização, como: redução dos custos, ganhos de novas 
receitas e melhoria da imagem organizacional. 
Como contribuição teórica, este trabalho abordou a questão da gestão ambiental, considerando 
uma indústria do ramo de laticínios do Estado de Sergipe, trazendo suas peculiaridades e 
características do setor.  
Empresas que trabalham com este tipo de setor precisam encontrar novas formas de se 
adequar ao novo contexto, onde o crescimento econômico deve estar alinhado com a 
responsabilidade socioambiental. Este alinhamento possibilita vantagens competitivas para a 
organização, sejam elas de caráter econômico, de melhoria da imagem e a abertura do 
mercado externo. 
Por fim, chegou-se a uma conclusão de que, apesar de alguns esforços empregados, sejam eles 
de ordem financeira ou não, o retorno positivo da gestão ambiental, será percebido pelas 
empresas praticantes. 
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