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 RESUMO  

 

STRADIOTTO, Adriano. O Business Intelligence e sua contribuição para a gestão da 

sustentabilidade de uma cooperativa agropecuária. 2018. 139 f. Dissertação (Programa de Pós-

Graduação em Administração (PPGA) – Mestrado Profissional) – Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, Cascavel, 2018. 

 

O agronegócio brasileiro tem se tornado cada dia mais representativo na economia do país, 

expandindo suas fronteiras para todo o mundo. Essa expansão exige das organizações do 

agronegócio um elevado nível de efetividade em sua gestão, com o uso de técnicas e 

ferramentas especializadas para tal. Esse foi o caminho trilhado pela Coopercitrus Cooperativa 

de Produtores Rurais, uma cooperativa agropecuária da região de Bebedouro-SP e que 

implementou o seu projeto de Business Intelligence a partir de Janeiro de 2014. É conhecida, 

ainda, a importância para qualquer organização do equilíbrio entre as três perspectivas 

(econômica, social e ambiental) da sustentabilidade, também conhecidas como os três pilares 

da sustentabilidade, e pode-se inferir que a implantação de uma ferramenta de Business 

Intelligence possa contribuir para a gestão dessas perspectivas. Nesse sentido, o presente 

trabalho buscou identificar como o projeto de Business Intelligence da Coopercitrus pode 

contribuir para a gestão dos três pilares de sustentabilidade da cooperativa. O estudo propõe 

uma pesquisa descritiva e qualitativa, por meio de um estudo de caso na Coopercitrus. O 

resultado da pesquisa auxilia na compreensão dos resultados que os projetos de Business 

Intelligence podem trazer à sustentabilidade das cooperativas agropecuárias, uma vez que 

valida a importância do projeto de Business Intelligence para o desdobramento das estratégias 

da Coopercitrus em ações efetivas e, ainda, o seu monitoramento contínuo. A ferramenta tem 

demonstrado que contribuiu diretamente para o desenvolvimento econômico da cooperativa, 

cujos resultados crescentes também suportam as ações conectadas aos pilares social e 

ambiental. Esse resultado pode servir como referência para outras cooperativas agropecuárias 

brasileiras que tenham interesse em incrementar ferramentas de gestão buscando seu 

desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Business Intelligence, sustentabilidade, cooperativa agropecuária, 

agronegócio. 

  



 

 

 ABSTRACT  

 

Brazilian agribusiness has become increasingly representative in the country's economy, 

expanding its borders to the whole world. This expansion requires agribusiness organizations a 

high level of effectiveness in their management, with the use of specialized techniques and tools 

to do so. This was the path taken by Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais, an 

agricultural cooperative in the Bebedouro-SP region, which implemented its Business 

Intelligence project from January 2014. It is also known that any organization has a balance 

between the three perspectives (economic, social and environmental) of sustainability, also 

known as the three pillars of sustainability, and it can be inferred that the implementation of a 

Business Intelligence tool can contribute to the management of these perspectives. In this sense, 

the present work sought to identify how the Business Intelligence project of Coopercitrus can 

contribute to the management of the three pillars of sustainability of the cooperative. The study 

proposes a descriptive and qualitative research, through a case study in Coopercitrus. The result 

of the research assists in understanding the results that Business Intelligence projects can bring 

to the sustainability of agricultural cooperatives, since it validates the importance of the 

Business Intelligence project for the deployment of Coopercitrus strategies in effective actions, 

and also its monitoring. The tool has shown that it contributed directly to the economic 

development of the cooperative, whose increasing results also support the actions connected to 

the social and environmental pillars. This result can serve as a reference for other Brazilian 

agricultural cooperatives that have interest in increasing management tools seeking their 

sustainable development. 

 

Keywords: Business Intelligence, sustainability, agricultural cooperatives, agribusiness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é considerado um país agrícola. Essa afirmação é corroborada pela constatação 

que a CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil traz através do seu balanço 

anual de 2016, onde registra que 23% do PIB nacional de 2016 foi composto pelo agronegócio, 

que também responde por 48% das exportações brasileiras (CNA, 2016). Ao mesmo tempo, a 

área plantada e a produtividade apresentam números que se superam a cada ano. Para a safra 

2017/2018, a produção total de grãos está estimada em 226,04 milhões de toneladas, ocupando 

uma área de 61,06 milhões de hectares, que representam um crescimento de 0,3% em relação à 

safra 2016/2017 e representará a segunda maior safra da história (CONAB, 2018). 

Diante de um crescimento de 4,48% no PIB nacional agropecuário em 2016, e depois 

de crescer aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, alcançando um montante de quase R$ 

1,5 trilhões (CEPEA, 2016), as organizações ligadas ao agronegócio são projetadas para 

ambientes de negócio que exigem uma gestão cada vez mais assertiva e profissionalizada para 

garantia da sustentabilidade desses negócios e organizações. Esses cenários são impactados 

pelas exigências internacionais do mercado globalizado, pela competitividade no mercado 

nacional e pelas novas tecnologias desenvolvidas para o principal segmento econômico do país. 

Todos esses fatores exigem decisões ágeis e baseadas em informações atualizadas, garantindo 

a adesão de todas as áreas da organização às estratégias de negócio. 

O destaque que a produção agropecuária brasileira alcança a nível internacional acaba 

conectando as organizações do agronegócio aos vários vetores desenvolvedores de negócios, 

seja a nível produtivo quanto em nível de gestão. Esse amadurecimento das organizações 

também vem sendo fomentado por diversos mecanismos internos ao país, como através da 

criação da EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária na década de 70 

(MARANHÃO; VIEIRA FILHO, 2016). 

E essa inserção das organizações do agronegócio brasileiro vem acompanhada das mais 

modernas visões e perspectivas do mercado em nível mundial. O Brasil se consolida como 

grande exportador de commodities (HIRAKURI; LAZZAROTO, 2014), acessando os maiores 

mercados consumidores mundiais, e esse acesso aos mercados mais desenvolvidos também 

conectou as organizações produtivas brasileiras às mais modernas tecnologias produtivas e 

técnicas de gestão. Dessa forma, o enfrentamento dos desafios organizacionais pode ser 

potencializado, fortalecendo o desenvolvimento sustentável das organizações do agronegócio 

nacional. 

A gestão da sustentabilidade nas organizações agropecuárias brasileiras também é 

impactada diretamente por essa nova realidade, onde o mercado de atuação torna-se global; 
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como exemplo dessa nova realidade, o desenvolvimento do conceito de negócios e a 

modernização dos processos de produção agrícola criaram a necessidade de especializar a mão 

de obra do agronegócio brasileiro (HIRAKURI; LAZZAROTO, 2014). Essa característica afeta 

diretamente as perspectivas de sustentabilidade econômica e social das organizações, uma vez 

que exige destas e das pessoas que com ela se relacionam a busca pela atualização tecnológica 

e pela aplicação de técnicas de gestão de negócios. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Atuando dentro desse cenário de negócios extremamente desafiadores, as cooperativas 

agropecuárias brasileiras necessitam se destacar, principalmente, a nível econômico e social. 

Isso se faz necessário para satisfazer as necessidades econômicas dos seus cooperados, 

verticalizando sua cadeia produtiva e agregando mais valor em cada uma das etapas da sua 

produção agropecuária. Com isso, as organizações dessa natureza podem passar a atuar em 

mercados cada vez maiores e mais distantes, abrangendo novas áreas de negócios e 

diversificando todo o seu processo produtivo. 

Entretanto, esse desenvolvimento das cooperativas agropecuárias necessita estar 

intimamente ligado à sua natureza social, econômica e produtiva. Isso deve acontecer 

objetivando a manutenção da sustentabilidade dessas organizações e, para tal, todas as suas 

decisões estratégicas precisam estar alinhadas e aderentes aos princípios que impactam nesta 

sustentabilidade. 

Nas décadas de 80 e 90, a gestão das organizações estava orientada para assuntos como 

Qualidade e Reengenharia, respectivamente. A gestão das organizações modernas passou a ser 

pautada pelo grande volume de informações do negócio e pela velocidade com que as decisões 

precisavam ser tomadas para acompanhar a dinâmica dos mercados. Passaram a ser necessárias 

decisões rápidas e assertivas, baseadas em informações confiáveis, para que as organizações 

pudessem fazer frente ao diário aumento de competitividade. E, para que essas informações 

fossem confiáveis, tornou-se necessário que todos os dados do negócio fossem integrados, 

processados e disponibilizados, permitindo sua análise de forma rápida e dinâmica (PETRINI, 

2006). 

Uma estratégia adotada por diversos segmentos de negócios para alinhar suas tomadas 

de decisões aos princípios estratégicos em busca da sustentabilidade de cada organização foi a 

implementação de projetos de Business Intelligence (BI). Esses projetos, baseados na 

identificação, desenvolvimento e desdobramento de indicadores-chave em cada parte da 

organização, através de ferramentas de software específicas, permitem que as decisões possam 
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ser tomadas de forma muito assertiva, com base em indicadores de cada área do negócio e 

informações atualizadas em tempo real (LEE; WIDENER, 2016). 

Considerando que projetos de Business Intelligence vêm sendo empregados com muitos 

casos de sucesso, garantindo que as decisões estratégicas das organizações permaneçam 

alinhadas aos princípios e visões institucionais (LEE; WIDENER, 2016), e com base na 

observação das mudanças que o setor do cooperativismo agropecuário vem sofrendo, tem-se a 

seguinte questão de pesquisa: um projeto de implementação de Business Intelligence pode 

servir de instrumento e contribuir para a gestão da sustentabilidade de uma cooperativa 

agropecuária? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Com base no contexto do problema de pesquisa delineado, apresenta-se o objetivo geral 

e os objetivos específicos do estudo. 

 

1.2.1 Geral 

 

Analisar se a implantação de um projeto de Business Intelligence pode apoiar a gestão 

da sustentabilidade de uma cooperativa agropecuária. 

 

1.2.2 Específicos 

 

a) Identificar os principais fatores considerados no processo de escolha e 

implementação da ferramenta de Business Intelligence pela Coopercitrus; 

b) Investigar ações e resultados que se relacionam com as perspectivas (social, 

econômica e ambiental) da sustentabilidade na gestão de uma cooperativa 

agropecuária; 

c) Verificar como o projeto de Business Intelligence contribuiu para a gestão da 

sustentabilidade na Coopercitrus. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

O trabalho busca investigar se um projeto de Business Intelligence pode ser 

implementado por uma cooperativa agropecuária, dentro de uma visão de gestão moderna e 

conectada ao mundo dos negócios, e alcançar resultados em seus pilares de sustentabilidade. 
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Sendo as ferramentas de Business Intelligence poderosos instrumentos de gestão 

estratégica nas organizações, torna-se importante esclarecer os resultados de sua 

implementação em uma cooperativa agropecuária. Ao mesmo tempo, busca-se explorar se esse 

projeto de implementação está alinhado com os pilares de sustentabilidade dessa organização, 

buscando o sucesso da cooperativa em todos os aspectos. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A pesquisa está estruturada de forma a referenciar o assunto e o caso de estudo 

pesquisado, bem como apresentar os aspectos técnicos da pesquisa desenvolvida. 

Para tal, são apresentadas no Capítulo 2 as Referências Teóricas e Práticas que embasam 

o desenvolvimento do trabalho. Esse referencial é composto de uma pesquisa teórica sobre 

Sustentabilidade e sobre um modelo de monitoramento de indicadores de sustentabilidade 

denominado Dashboard da Sustentabilidade, sendo sucedido pela abordagem teórica sobre a 

Sustentabilidade no Agronegócio, do Cooperativismo Agropecuário e, também, sobre aspectos 

do Business Intelligence. Neste capítulo são apresentados, ainda, alguns trabalhos já publicados 

e que abordam de algum modo o assunto ora proposto, identificados após pesquisa em bases de 

publicações científicas e de forma a ilustrar as Experiências Similares no Brasil. 

Com relação aos aspectos técnicos da pesquisa, são apresentados no Capítulo 3 os 

Métodos e Técnicas de Pesquisa da Produção Técnica, através da descrição sobre o 

Delineamento da Pesquisa, apresentação dos Procedimentos de Coleta e Análise dos Dados, e 

comentários sobre as Limitações dos Métodos e Técnicas de Pesquisa. 

Logo após, no Capítulo 4, apresenta-se o Tipo de Intervenção proposto, bem como os 

Mecanismos de Intervenção Adotados, descrevendo quais as ações e mecanismos foram 

utilizados para a coleta e análise dos dados da pesquisa realizada. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos através das observações propostas 

na pesquisa e da coleta de informações realizada neste estudo. Esses resultados estão 

distribuídos conforme os três pilares de sustentabilidade, que norteiam as análises sobre as 

contribuições do projeto de Business Intelligence junto à gestão da sustentabilidade da 

Coopercitrus. 

A discussão sobre os resultados obtidos também é apresentada no capítulo 5, a qual 

busca apresentar uma reflexão sobre os resultados do projeto junto à gestão da sustentabilidade 

da Coopercitrus. Ao mesmo tempo, busca-se analisar como o projeto de Business Intelligence 

pode ter colaborado para a gestão de alguns indicadores que monitoram o crescimento da 

Coopercitrus, de forma a validar o seu papel nos negócios da cooperativa. 
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Já no Capítulo 6, são apresentadas as considerações finais, contribuições e limitações 

deste estudo, dentro do ambiente de pesquisa e do mercado onde está inserido.   

Finalizando esta pesquisa, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas para 

composição deste trabalho, o Apêndice contendo o roteiro da entrevista semiestruturada 

aplicado, e os Anexos contendo os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE, bem 

como os relatórios de prestação de contas da Coopercitrus perante seus associados e a 

sociedade, referentes aos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

e 2017. O roteiro apresentado no Apêndice foi a base para o desenvolvimento da entrevista com 

o Gestor de Marketing da Coopercitrus, caracterizando uma importante fonte primária de dados; 

ao mesmo tempo, os Anexos formam uma importante base secundária de pesquisa, uma vez 

que apresentam dados oficiais publicados pela Coopercitrus, inclusive seus balanços, e que são 

utilizados para suportar algumas análises ao longo do estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são apresentados conceitos teóricos que embasaram o tema abordado ao 

longo deste estudo. Na seção 2.1 são apresentados conceitos sobre o assunto Sustentabilidade, 

abordando sua evolução desde seu surgimento, em 1987. São descritos, ainda, os aspectos ou 

pilares a serem considerados nos estudos que envolvem o tema Sustentabilidade. 

Na seção 2.2 são apresentadas as principais características de uma metodologia para 

mensuração dos indicadores de sustentabilidade de uma organização, denominada Dashboard 

da Sustentabilidade. Como resultado final, essa metodologia permite mensurar índices para 

cada um dos pilares da sustentabilidade, bem como compor um índice geral de sustentabilidade, 

que pode servir como guia para o desenvolvimento das organizações. 

A seção 2.3 apresenta o assunto Sustentabilidade no ambiente do Agronegócio, visando 

a produção sustentável. 

Já a seção 2.4 procura trazer a este trabalho uma exploração de como o Cooperativismo 

está presente no Agronegócio, impactando diretamente a forma como os negócios são feitos 

atualmente. 

Na seção 2.5 são analisados conceitos e princípios que devem ser considerados em 

projetos de Business Intelligence nas organizações, buscando garantir sua efetividade e sucesso. 

A seção 2.6 busca apresentar o resultado de uma pesquisa bibliográfica quanto à 

produção científica envolvendo o tema Business Intelligence com cooperativas agropecuárias. 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE 

 

O meio ambiente vem sendo contemplado cada vez mais entre os temas presentes nas 

discussões científicas, desenvolvimentistas e políticas do século XXI, sendo considerado dentro 

dos projetos, discursos e políticas. Alguns fatos cotidianos e impactantes, tais como o 

aquecimento global, a escassez de recursos naturais e a extinção de espécies têm forçado as 

discussões sobre o tema (NAZZARI; ROSIN, 2012). 

O termo “sustentabilidade” foi cunhado no ano de 1987, registrado através de um 

relatório emitido como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, presidida pela ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Tal 

relatório recebeu o nome de “Relatório Brundtland”, sendo também conhecido como “Nosso 

Futuro Comum” (INBS, 2017). Nesse relatório, o significado de sustentabilidade ficou definido 

como a capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem que, no entanto, comprometa-

se a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. O tema passou 
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a ser aceito como prioritário por quase todos os países, e isso levou o assunto “sustentabilidade” 

a se tornar também importante nas discussões empresariais (OLIVEIRA et al., 2010). 

Analisando os desdobramentos das dimensões sociais e econômicas dessa agenda 

proposta pelo Relatório Brundtland para o mundo, e considerando sua correlação com os 

aspectos ambientais, em 1994 John Elkington propôs o termo “Triple Bottom Line”, também 

conhecido como TBL. Esse termo refere-se a uma abordagem que leva os conceitos sustentáveis 

das Nações Unidas até os executivos e profissionais com potencial decisório nas organizações, 

abordando sempre os aspectos sobre as perspectivas sociais, econômicas e ambientais dos 

empreendimentos e organizações (ELKINGTON, 2004). 

Já no ano de 2002, em Joanesburgo, na África do Sul, ocorreu a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, que buscou explorar os desdobramentos dos aspectos sobre 

sustentabilidade no desenvolvimento dos países, das economias, dos negócios e das pessoas. 

Como resultado, foi emitida uma Declaração Política sobre Desenvolvimento Sustentável, 

afirmando que o desenvolvimento sustentável é construído com base em três pilares 

“interdependentes e mutuamente sustentadores”, os quais sejam: a) desenvolvimento 

econômico; b) desenvolvimento social; c) proteção ambiental (INBS, 2017). 

Com relação às perspectivas a serem analisadas com relação ao desenvolvimento 

sustentável, a UNESCO definiu em seu Plano Internacional de Implementação do 

Desenvolvimento Sustentável quatro aspectos que devem nortear a análise de todos os projetos, 

organizações e empreendimentos, os quais sejam (UNESCO, 2005): 

a) perspectivas Socioculturais; 

b) perspectivas Ambientais; 

c) perspectivas Econômicas; e 

d) espaços de Aprendizado. 

As Perspectivas Socioculturais englobam as visões do impacto dos negócios sobre as 

sociedades que os rodeiam e os permeiam. Toda organização e todo negócio é fruto da ação de 

pessoas, e sobre essas pessoas também se refletem os impactos desses negócios. A UNESCO 

(2005) determina que os efeitos sobre as relações e sobre os aspectos socioculturais das 

sociedades envolvidas devem ser considerados como ponto de grande impacto na análise da 

sustentabilidade dos negócios e organizações. Considera, ainda, os impactos sobre política de 

Direitos Humanos, paz e segurança humana, igualdade de gêneros, diversidade cultural e 

compreensão intercultural, saúde e governança acessível nas organizações. 

Com relação às Perspectivas Ambientais, trata-se de um aspecto que tem relação tanto 

com a implicação dos negócios na qualidade do ambiente que os cercam, quanto com relação 

às possibilidades de perpetuação desses negócios com base na manutenção saudável das 
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reservas naturais. Em outras palavras, considera os cuidados tanto com os impactos junto ao 

meio-ambiente (em uma visão de respeito à qualidade de vida das pessoas ao redor), quanto de 

exploração sustentável das matérias-primas (visando a continuidade dos negócios a longo 

prazo). Leva em conta os recursos naturais (água, energia, agricultura, biodiversidade), 

mudanças climáticas, desenvolvimento rural, urbanização sustentável e a prevenção e 

diminuição de acidentes (UNESCO, 2005). 

Já as Perspectivas Econômicas tratam da visão da sustentação financeira dos negócios 

e que englobam a produção de riqueza para a comunidade envolvida, a remuneração aos 

investidores do negócio e a multiplicação de recursos junto ao governo, aos fornecedores, 

clientes, empregados e financiadores. Esse aspecto busca garantir que todas as necessidades 

econômicas sejam atendidas, para que o negócio seja sustentável sob todos os aspectos. Analisa 

a redução da pobreza, a responsabilidade das empresas e a economia mais equilibrada com 

relação ao mercado e as necessidades ambientais e de igualdade social (UNESCO, 2005). 

Quanto aos Espaços de Aprendizado, aborda os programas de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável – EDS. O ser humano aprende todo o tempo, em todos os lugares 

e com todas as situações. Assim, espera-se que todos assumam sua responsabilidade quanto à 

educação e formação das pessoas no eixo do desenvolvimento sustentável, não apenas nas 

escolas e na academia, mas nas famílias, na sociedade, nas instituições, nas empresas e nos 

negócios (UNESCO, 2005). 

Usualmente, as análises conceituais de sustentabilidade levam em conta o modelo das 

três variáveis impactantes definidas pela UNESCO, e também trabalhadas por Elkington, as 

quais sejam: impactos econômicos, impactos sociais e impactos ambientais. Isso justifica-se 

pela possibilidade de que a variável “aprendizado” possa ser considerada como uma das visões 

dentro do impacto social. 

Segundo Barbieri et al (2010), essas três dimensões da sustentabilidade são descritas 

pelas suas características, as quais sejam: 

a) dimensão social: preocupação com os impactos sociais das inovações nas 

comunidades humanas dentro e fora da organização (desemprego, exclusão social, 

pobreza, diversidade organizacional, etc.); 

b) dimensão ambiental: preocupação com os impactos ambientais pelo uso de 

recursos naturais e pela emissão de poluentes; 

c) dimensão econômica: preocupação com a eficiência econômica, sem a qual as 

organizações não se perpetuariam. Para as empresas, essa dimensão significa 

obtenção de lucro e geração de vantagens competitivas nos mercados onde atuam. 
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A sustentabilidade das organizações vem se tornando um tema cada vez mais frequente 

nas últimas décadas, ou seja, tornou-se o objetivo de diversas empresas e organizações com ou 

sem fins lucrativos, e até mesmo instituições da esfera governamental. 

Todavia, a busca por essa visão sustentável ainda apresenta dificuldades. A necessidade 

de adequação dos processos a rotinas sustentáveis, diante de constantes novas exigências 

demandadas pelo ambiente em que essa organização está envolvida, acaba se tornando um 

desafio diário para o gestor. Entre essas principais dificuldades encontradas pelos gestores é 

possível citar o fator capital financeiro, pois este acaba sendo a base de qualquer intervenção 

da organização, seja ela um novo modelo de gestão, uma estrutura de tratamento de resíduos 

poluentes ou, ainda, o apoio à comunidade local (CASTRO et al, 2016). 

Tem-se, ainda, que as dimensões da sustentabilidade não podem e não devem ser 

analisadas de forma isolada, ao mesmo tempo que devem ser consideradas dentro do 

planejamento estratégico da organização. Dentro do modelo PEPSE – Planejamento Estratégico 

para a Sustentabilidade Empresarial, Coral (2002) traz a visão de que o planejamento 

estratégico da organização deve analisar sua posição em relação às variáveis da 

sustentabilidade, preparando-a para atuar em mercados futuros e estabelecendo prioridades para 

o seu desenvolvimento sustentável. Na busca para se alcançar a viabilidade econômica, social 

e ambiental de uma organização, na Figura 1 é apresentada uma visão de análise estratégica, 

que demonstra como as dimensões econômica, ambiental e social compõem a sustentabilidade 

da organização. 

 

Figura 1. Bases do modelo PEPSE 

Fonte: Coral (2002) 
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Para que análises e planejamentos como o método PEPSE (CORAL, 2002) possam ser 

desenvolvidos, é muito importante a mensuração do grau de desenvolvimento e de maturidade 

das variáveis que impactam em cada uma das dimensões da sustentabilidade da organização. 

Ao mesmo tempo, é igualmente importante a consolidação dos resultados obtidos em cada uma 

dessas dimensões em um indicador único, de forma a se evidenciar o índice de sustentabilidade 

dessa organização. Um exemplo de metodologia que permite essa mensuração é apresentado a 

seguir, a qual é denominada Dashboard da Sustentabilidade. 

  

2.2 DASHBOARD DA SUSTENTABILIDADE 

 

Segundo Souza et al (2006), indicadores de sustentabilidade surgiram a partir da 

Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente (Rio-92), sendo que a proposta seria a definição 

de padrões sustentáveis de desenvolvimento, considerando aspectos ambientais, econômicos, 

sociais, éticos e culturais. Para tal, tornou-se necessária a criação de indicadores que possam 

mensurar, monitorar e avaliar cada um desses aspectos. 

Especificamente com relação ao desenvolvimento rural, os indicadores importantes para 

a sua análise deveriam contemplar os seguintes atributos (DEPONTI; ALMEIDA, 2002): 

a) Adaptabilidade: relacionada com a flexibilidade do sistema, é a capacidade do 

sistema de encontrar novos níveis de equilíbrio, e é caracterizada pelas flutuações 

de suas variáveis; 

b) Diversidade: a diversidade permite a complexidade e é do grau da complexidade de 

sua rede de relações que depende a estabilidade de um sistema. Possibilita a 

manutenção dos benefícios proporcionados por um sistema, ao longo do tempo; 

c) Equidade: entendida como a capacidade de um sistema em distribuir os benefícios, 

produtos e serviços gerados de forma justa, garantindo padrões mínimos de 

qualidade de vida; 

d) Resiliência: é a capacidade do sistema de retornar ao seu estado de equilíbrio ou 

manter o potencial produtivo depois de sofrer perturbações graves, dentro de certos 

limites; 

e) Manutenção ou durabilidade: é a capacidade de conservação do sistema ao longo 

do tempo; 

f) Interação entre as dimensões: é a inter-relação e integração entre diferentes 

dimensões, como a social, a econômica, a ambiental e a cultural. 
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Dessa forma, entende-se por sustentabilidade a manutenção de um sistema ao longo do 

tempo, sendo que essa durabilidade depende de quanto maior for a adaptabilidade, a 

diversidade, a resiliência, a equidade do sistema e a interação entre as diferentes dimensões: 

econômica, ambiental, social e cultural (DEPONTI; ALMEIDA, 2002). 

Uma das formas encontradas para a mensuração dos indicadores referentes a esses 

aspectos de sustentabilidade é apresentada através do Dashboard da Sustentabilidade 

(CAMPOS et al, 2008), que possui a capacidade de identificar e apontar as mudanças que 

ocorrem ao longo do tempo em uma organização ou no ambiente a sua volta. 

O Dashboard da Sustentabilidade consiste em uma metodologia, que pode ser utilizada 

para avaliar o grau de sustentabilidade de uma região específica, levando em consideração a 

realidade social, econômica e ambiental. Possui algumas vantagens, tais como a facilidade de 

cálculo através de médias aritméticas ponderadas simples; ao mesmo tempo, conta com 

sensibilidade suficiente para identificar mudanças ao longo do tempo e poder apresentar os 

resultados de forma simples e de fácil compreensão (CAMPOS et al, 2008). 

O conceito do Indicador de Sustentabilidade Dashboard foi elaborado a partir do 

sistema de indicadores desenvolvido pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CSD) 

das Nações Unidas. Originalmente, o Dashboard contempla 57 indicadores distribuídos entre 

as dimensões social, ambiental, econômica e institucional, para a avaliação de um determinado 

sistema. Estes indicadores são tomados para estruturar o Indicador de Sustentabilidade 

Dashboard, que determina o Índice de Desenvolvimento Sustentável Global (IDS) (CAMPOS 

et al, 2008). 

Compondo o Dashboard, os indicadores que se encontram dentro das dimensões da 

sustentabilidade proposto pelo sistema podem ser avaliados tanto em termos de 

sustentabilidade, como a nível de processo decisório, e isso ocorre diante de dois elementos 

fundamentais: importância e performance. A importância de um indicador é caracterizada pela 

grandeza que este assume frente aos outros indicadores, dentro da representação visual do 

sistema. O desempenho desse mesmo indicador é medido através de uma escala de cores, 

variando em um extremo do vermelho-escuro (nível crítico), passando pelo amarelo (médio), e 

podendo chegar até o verde escuro (positivo) em seu outro extremo (CAMPOS et al, 2008). 

Uma visualização gráfica dessa escala de cores é apresentada por Krama, Spinosa e 

Canciglieri Junior (2009), conforme a Figura 2. 
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Figura 2. Escala de cores do Dashboard da Sustentabilidade 

Fonte: Krama, Spinosa e Canciglieri Junior (2009) 

 

Um exemplo gráfico do Dashboard da Sustentabilidade é apresentado na Figura 3, onde 

se pode visualizar as quatro dimensões de análise, as quais são compostas por diversos 

indicadores que compõem um índice único para cada dimensão. Os quatro mostradores, ou 

dimensões, possuem pesos idênticos na formação de um índice geral de sustentabilidade 

agregado (KRAMA; SPINOSA; CANCIGLIERI JUNIOR, 2009). 

 

 

Figura 3. Dashboard da Sustentabilidade 

Fonte: Krama, Spinosa e Canciglieri Junior (2009). 
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Os indicadores analisados na composição do Dashboard da Sustentabilidade são 

agrupados dentro das dimensões ecológica/ambiental, social, econômica e institucional. Dentre 

esses indicadores, os principais são apresentados no Quadro 1 (SANTOS; SANTOS; 

SEHNEM, 2016). 

 

Quadro 1. Principais indicadores do Dashboard da Sustentabilidade 

Dimensão Indicador 

Ecológica/Ambiental 

- Mudança climática; 

- Depleção da camada de ozônio; 

- Qualidade do ar; 

- Agricultura; 

- Florestas; 

- Desertificação; 

- Urbanização; 

- Zona costeira; 

- Pesca; 

- Quantidade de água; 

- Ecossistema; 

- Espécies. 

Social 

- Índice de pobreza; 

- Igualdade de gênero; 

- Padrão nutricional; 

- Saúde; 

- Mortalidade; 

- Condições sanitárias; 

- Água potável; 

- Nível educacional; 

- Alfabetização; 

- Moradia; 

- Violência; 

- População. 

Econômica 

- Desempenho econômico; 

- Comércio; 

- Estado financeiro; 

- Consumo de materiais; 

- Consumo de energia; 

- Geração e gestão do lixo; 

- Transporte. 

Institucional 

- Implementação estratégica do 

desenvolvimento sustentável; 

- Cooperação internacional; 

- Acesso à informação; 

- Infraestrutura de comunicação; 

- Ciência e tecnologia; 

- Desastres naturais - preparo e resposta; 

- Monitoramento do desenvolvimento 

sustentável. 
Fonte: Santos, Santos e Sehnem (2016). 
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Complementarmente aos conceitos das dimensões do Dashboard da Sustentabilidade, o 

IBGE lançou em 2002 a primeira revisão de um trabalho sobre Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável, com base nos trabalhos da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Essa primeira edição do IBGE considerava 50 indicadores, distribuídos em 4 dimensões e 15 

temas. Em nova publicação do IBGE, agora em 2004, podem ser visualizados 59 indicadores, 

com base na revisão dos indicadores originalmente propostos e no acréscimo de alguns mais. 

Em sua última edição, datada de 2008, o IBGE traz um conjunto de 60 indicadores, uma vez 

que foi incluída uma avaliação sobre emissão de gases que impactam no efeito estufa (KRAMA; 

SPINOSA; CANCIGLIERI JUNIOR, 2009). Os indicadores tomados pelo IBGE podem ser 

visualizados no Anexo A do presente trabalho. 

Os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável identificados pelo IBGE e indicados 

no Anexo A apresentam-se como uma alternativa bastante consistente para compor os critérios 

de análise de cada uma das dimensões da sustentabilidade no Dashboard da Sustentabilidade. 

Além de analisarem com mais detalhes os impactos de emissão de gases que contribuem com 

o efeito estufa, se comparados com os índices definidos pelas Nações Unidas, também 

apresentam a particularidade de estarem mais próximos da realidade brasileira. 

 

2.3 SUSTENTABILIDADE NO AGRONEGÓCIO 

 

As constantes mudanças no mercado e na economia fazem com que as organizações, 

especialmente as cooperativas do agronegócio, tenham sempre novos desafios econômicos, 

estruturais, ambientais e de gestão. Para continuar enfrentando esses novos desafios é 

necessário um contínuo processo de adaptação do negócio, incorporando a sustentabilidade 

como estratégia de desenvolvimento (BORTOLUZZI, 2016). 

O agronegócio apresenta-se como a atividade âncora da economia brasileira, gerando 

empregos, equilibrando a balança comercial, evitando a importação e garantindo alimentos a 

custos acessíveis e com alta qualidade, promovendo a economia e gerando riquezas ao país. 

Porém, agregados a esses benefícios vêm sempre a preocupação e os desafios para o setor; um 

desses grandes desafios é o constante crescimento da percepção da população com relação à 

sustentabilidade ambiental, trazendo ao debate uma produção cada vez mais sustentável e com 

menor impacto ao meio ambiente (CLAUDINO; TALAMINI, 2013). 

O desenvolvimento sustentável abrange três pontos fundamentais, os quais promovem 

os ambientes ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Uma visão 

geral sobre o agronegócio, considerando as oportunidades e desafios desse setor, leva em conta 
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todo o processo de produção, financiamentos, políticas, tecnologias, uso racional dos recursos 

e, finalmente, a sustentabilidade do negócio (FERNANDES, 2010). 

Ao mesmo tempo, percebe-se um amadurecimento dos produtores rurais e dos gestores 

que atuam no agronegócio brasileiro, principalmente quanto ao impacto da produção 

agropecuária em relação a uma visão sustentável. Essa tomada de consciência organizacional 

pode ser bastante significativa para o processo de tomada de decisão, com efeitos nos níveis 

estratégico, tático e operacional das organizações, sempre buscando harmonizar as esferas 

econômica, social e ambiental (SILVA et al., 2017). 

Diante desse ambiente complexo, todas as variáveis produtivas trazem efeitos à 

sociedade e ao ambiente ao seu redor. E o equilíbrio entre esses efeitos é o fator fundamental 

que permitirá as organizações do agronegócio alcançarem uma atuação sustentável, necessária 

para o seu sucesso junto ao mercado onde atuam, e à sociedade onde estão inseridas. Assim 

como os cooperados, no caso de uma cooperativa agropecuária, também os colaboradores, 

clientes, concorrentes e fornecedores dessa organização estão conectados aos aspectos 

produtivos e decisões estratégicas tomadas; e isso está diretamente conectado com os três 

pilares essenciais para a sustentabilidade de uma organização, como descrito na seção 2.1 

Sustentabilidade. 

Para um melhor entendimento sobre os desdobramentos e a relevância que o tema 

sustentabilidade representa ao ambiente das cooperativas agropecuárias, que é o modelo da 

organização em estudo neste trabalho, faz-se necessário apresentar alguns conceitos e 

discussões sobre o cooperativismo agropecuário. Afinal, a singularidade desse arranjo 

produtivo diante do universo das organizações faz com que diversos aspectos intrínsecos 

necessitem ser considerados, para colaborar com os esclarecimentos sobre o tema. 

 

2.4 COOPERATIVISMO AGROPECUÁRIO 

 

Por definição, uma cooperativa é uma associação de pessoas unidas por suas livres 

iniciativas, voltada a satisfazer as necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais de 

seus associados, em um regime formal de empresa de propriedade coletiva e gerida através de 

uma gestão democrática. Sua formalização jurídica é regida pela Lei 5.764, de 16 de dezembro 

de 1971 (MACHINSKI et al., 2016). 

O modelo de governança corporativa das cooperativas agropecuárias em países como 

Holanda, Suécia, Finlândia e Estados Unidos apresenta modelos que desvinculam os 

cooperados das decisões de gestão. Nesses países, é muito comum o estabelecimento de um 

conselho de administração pelos cooperados, para executar as operações de controle, e a 
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contratação de executivos profissionais para a gestão da cooperativa. Por outro lado, no Brasil 

é muito comum existirem cooperados nos cargos de tomada de decisão, trazendo à tona uma 

normal fusão entre os proprietários (associados) da cooperativa e seus cargos de gestão 

(COSTA; CHADDAD; AZEVEDO, 2012). 

Ainda considerando o contexto brasileiro, uma das características marcantes do 

cooperativismo é caracterizada pelas áreas de atuação da cooperativa. As cooperativas 

agropecuárias brasileiras podem atuar, ao mesmo tempo, como cooperativa de compra, venda, 

produção e crédito. É muito comum que uma cooperativa venda os insumos aos seus membros, 

compre a produção de seus associados, venda essa produção ao mercado, industrialize parte 

dessa produção, venda os produtos industrializados ao mercado, associe-se com outras 

cooperativas para formar um pool de compras, de logística ou de exportação, etc. Ao mesmo 

tempo, as cooperativas brasileiras são consideradas organizações que possuem funções sociais 

e, apesar de ser um pré-requisito para o seu bom desempenho social, o desempenho econômico 

nem sempre é devidamente alcançado (MOREIRA et al., 2012). 

O papel que as cooperativas agropecuárias desempenham na economia brasileira é 

muito relevante. São 188.777 profissionais empregados, em 1.555 cooperativas agropecuárias, 

e que atendem 1.016.606 produtores associados. O cooperativismo está relacionado a 48% de 

toda a produção agropecuária brasileira (OCB, 2017). 

Essa participação exige a profissionalização da gestão operacional, tática e estratégica 

das cooperativas agropecuárias, como organizações que necessitam se mostrar ágeis e 

competitivas nos mercados interno e externo. O sistema cooperativo brasileiro deixou de ter a 

interferência estatal a partir da constituição de 1988, liberando, assim, a sua autogestão. Com 

isso, obrigou o setor a se profissionalizar e a investir em melhorias de seus produtos, processos 

e capacitação de funcionários, a fim de enfrentar a concorrência e a competitividade 

(FERREIRA, 2009). 

No sentido econômico, o aspecto de gestão procura avaliar as formas pelas quais as 

empresas atingem seus objetivos, com base no planejamento, na execução e no controle das 

atividades. Para tanto, as organizações são estruturadas por áreas de responsabilidade, a fim de 

permitir o planejamento, o controle e mensuração do resultado econômico dessas áreas, com 

intuito de oferecer alternativas e induzir os gestores responsáveis a tomar as melhores decisões, 

propiciando a eficácia empresarial. 

As áreas de responsabilidade são definidas em função dos ciclos econômicos de seus 

produtos e serviços. Esses ciclos econômicos correspondem às fases do agronegócio de valor, 

aos produtos e serviços, a partir de insumos e atividades básicas, até a obtenção do produto ou 

serviço na forma final para efeito do negócio. A implantação sistêmica de gestão da empresa 
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Cooperativa de produção agropecuária deve englobar a estratégia competitiva dos negócios 

dentro da cadeia de valores do agronegócio (FERREIRA, 2009). 

Para que essa estratégia competitiva possa ser considerada nas decisões de gestão das 

organizações, destaca-se a importância da utilização de ferramentas informatizadas de apoio à 

decisão, tais como ferramentas de Business Intelligence. 

 

2.5 BUSINESS INTELLIGENCE 

 

O termo Business Intelligence, isoladamente, pode ser tomado como sendo a tradução 

para o inglês da expressão “Inteligência Empresarial”. Entretanto, do ponto de vista científico 

e organizacional, essas expressões são trabalhadas com focos e conceituações distintas. 

Enquanto se costuma utilizar o termo “Inteligência Empresarial” para o conjunto de 

potencialidades de uma organização, de seus processos, estruturas e pessoas, o termo Business 

Intelligence normalmente está associado às ferramentas tecnológicas de potencialização 

estratégica das organizações (MATHEUS; PARREIRAS, 2004). 

Muito além da simples aplicação de uma ferramenta computacional, um projeto de 

Business Intelligence é uma decisão que habilita uma organização a estruturar, acessar e 

explorar informações, com a finalidade de poder desenvolver percepções, conhecimentos, 

entendimentos para apoiar a tomada de decisões estratégicas (BARBIERI, 2001). 

Os sistemas fundamentados na Tecnologia da Informação (TI) utilizados para atividades 

de Business Intelligence são sistemas complexos, baseados na interação entre os profissionais 

que os utilizam na tomada de decisões e os responsáveis por sua concepção; não são, portanto, 

simples sistemas “de prateleira”, que podem ser comprados, instalados e imediatamente 

utilizados. Os sistemas utilizados em Business Intelligence são concebidos com base em um 

processo de tarefas sequenciais, e que se repetem ciclicamente de forma a aprimorar seu 

funcionamento e depurar seus resultados (MATHEUS; PARREIRAS, 2004). 

O mercado vem tomando consciência dessas potencialidades estratégicas, levando o 

conceito de Business Intelligence a se tornar um fator crítico na estratégia competitiva das 

organizações contemporâneas, satisfazendo suas necessidades de negócio voltadas a responder 

a um ambiente cada vez mais dinâmico, competitivo e globalizado. Prova disso foi a 

constatação pelo Gartner Group, uma das empresas globais de consultoria com maior 

relevância junto ao mercado da Tecnologia da Informação (TI), de que o investimento em 

projetos de Business Intelligence liderou o ranking de Tecnologia da Informação nos Estados 

Unidos entre 2012 e 2013 (PRIETO-MORALES; MENESES-VILLEGAS; VEGA-ZEPEDA, 

2015). 
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O desenvolvimento de um projeto de Business Intelligence passa pela escolha de uma 

plataforma tecnológica adequada à estrutura da organização, a qual será implementada por uma 

equipe especialista na metodologia de implantação dessa plataforma e que possa adequá-la às 

necessidades da empresa. Ao mesmo tempo, é necessário um foco de atenção sobre as 

mudanças comportamentais e culturais que serão trazidas às pessoas da organização, conforme 

lembram Fetzner e Freitas (2011). Esse cuidado, como discute em seu trabalho Lago (2002), 

faz-se necessário para o sucesso na implementação de sistemas de Business Intelligence, pois 

não basta investir milhões de dólares na aquisição de tecnologia de última geração, pois projetos 

dessa natureza são fundamentalmente complexos e diferentes dos sistemas operacionais, 

possuindo um alto risco de fracasso. 

Afinal, os comportamentos dos indivíduos diante das mudanças trazidas pelo projeto, 

serão fatores de sucesso ou insucesso dessa implementação. E esses comportamentos, 

normalmente, ocorrem segundo as seguintes visões (FETZNER; FREITAS, 2011): 

a) as experiências, percepções, motivações, comprometimento e posição dos indivíduos 

na estrutura organizacional; 

b) seu grau de envolvimento na mudança de iniciativas de gestão;  

c) o contexto político e organizacional do processo de mudança,  

d) as interpretações do efeito das mudanças no seu próprio trabalho e na organização e; 

e) as reações emocionais das pessoas frente aos sistemas tecnológicos. 

Essa preocupação com os impactos que uma nova tecnologia pode trazer ao dia-a-dia 

das pessoas também é avaliada por Lago (2002), pois são diversas as mudanças trazidas aos 

processos de trabalho. Como resultado dessas mudanças surgem diversos conflitos, ao mesmo 

tempo em que são alcançados resultados pelas organizações que decidem implementar seus 

projetos de Business Intelligence. 

 Levando-se em conta, ainda, as perspectivas que definem a relação de um projeto de 

Business Intelligence com a sustentabilidade de uma organização, as quais sejam socioculturais, 

ambientais, econômicas e de aprendizado (UNESCO, 2005), é factível que esse projeto 

influencie diretamente na sustentabilidade de uma organização, em cada uma dessas 

perspectivas, através das mudanças culturais e sociais, de processos, de resultados e de 

formação dos colaboradores que dela fazem parte. 

Cabe ressaltar, ainda, a relevância do grau de expectativa da organização e das pessoas 

que a compõem com relação ao projeto de Business Intelligence. Essa expectativa influenciará 

diretamente na adaptação e adesão das pessoas à nova realidade de processos trazida pela 

utilização de Business Intelligence, demandando, ainda, um acompanhamento pós-implantação 

para avaliação dos resultados e garantia do êxito do projeto (LAGO, 2002). 
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2.6 EXPERIÊNCIAS SIMILARES DE TRABALHOS CORRELACIONADOS COM O 

TEMA 

 

Foi realizada, também, uma pesquisa bibliográfica com relação à produção científica 

buscando explorar o tema Business Intelligence como instrumento de gestão da sustentabilidade 

em cooperativas agropecuárias. Nesse sentido, foi realizado um levantamento exploratório 

sobre essa produção, visando identificar quais teriam sido os principais focos nas abordagens 

de pesquisas realizadas no período entre 2006 a 2017. 

 Para identificação das publicações a serem analisadas, foram utilizadas as bases digitais 

de pesquisa Scielo e SPELL, utilizando-se para isso uma listagem de termos de pesquisa, 

baseados em “palavras-chave”. 

 Essas “palavras-chave” foram definidas buscando uma aproximação das buscas com o 

tema em pesquisa, ou seja, o uso de Business Intelligence como instrumento de gestão da 

sustentabilidade em cooperativas agropecuárias. Usando-se os termos “sustentabilidade”, 

“Business Intelligence” e “cooperativa” não foram identificados resultados em ambas as bases. 

Foram utilizados, então, apenas os termos “sustentabilidade” e “cooperativa” para uma 

nova rodada de pesquisa. A base SPELL retornou 6 trabalhos, conforme Quadro 2. Destacam-

se, dentre esses, o trabalho desenvolvido por Martins, Rosetto, Rosetto e Ferreira (2008), que 

aborda o planejamento estratégico de uma cooperativa agropecuária a partir da visão de 

sustentabilidade empresarial, e o artigo publicado por Gruba, Dutra e Stock (2011), que analisa 

ações de sustentabilidade como estratégias de negócio. Com relação aos demais trabalhos, os 

mesmos possuem pequena relevância para este estudo, uma vez que abordam particularmente 

os aspectos de sustentabilidade ambiental, em um foco muito mais restrito do que os conceitos 

que se pretende explorar neste projeto de pesquisa, ou então cooperativas que não são 

agropecuárias. 
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Quadro 2: Trabalhos identificados na base SPELL 

Autores Título Foco 

CABEZAS, Caroline 

V.; PFITSCHER, 

Elisete D.; JORGE, 

Lyege H.B. 

Análise de sustentabilidade ambiental: 

estudo de caso em uma cooperativa 

maricultora do sul da ilha de Florianópolis. 

Sustentabilidade 

ambiental. 

LEISMAN, Edison L.; 

CARMONA, Charles 

U. de M. 

Cooperativas de Crédito do Brasil: 

classificação em níveis de sustentabilidade 

financeira intrassetorial. 

Cooperativas de 

Crédito. 

MARTINS, Elvis S.; 

ROSETTO, Carlos R.; 

ROSETTO, Adriana 

M.; FERREIRA, Elaine. 

Estudo da sustentabilidade empresarial: o 

caso de uma cooperativa gaúcha 

Planejamento 

Estratégico para a 

Sustentabilidade 

Empresarial 

GRUBA, Marcia C.; 

DUTRA, Ivan de S.; 

STOCK, Maristela R. 

de M. 

Ensaio: - As cooperativas agroindustriais do 

setor de carne em face dos resultados 

empresariais e da sustentabilidade 

socioambiental: reflexões em perspectiva 

estratégica. 

Ações de 

sustentabilidade 

econômica 

socioambiental 

como estratégias 

para seus negócios. 

SANTOS, Jaqueline G. A Logística Reversa como ferramenta para 

a sustentabilidade: um estudo sobre a 

importância das cooperativas de reciclagem 

na gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Logística reversa – 

Cooperativas de 

reciclagem. 

SILVA, Anderson R.P.; 

BARBOSA, Maria J. de 

S.; ALBUQUERQUE, 

Francivaldo dos S. 

Sustentabilidade de empreendimentos 

econômicos solidários: análise da 

Cooperativa dos Fruticultores de 

Abaetetuba. 

Sustentabilidade de 

empreendimentos 

solidários a a partir 

de ações de uma 

incubadora. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Ao usar esses mesmos termos na base Scielo, “sustentabilidade” e “cooperativa”, 

encontrou-se outros 3 trabalhos, sendo que apenas um deles apresenta certa afinidade com o 

estudo ora proposto. Trata-se de um artigo produzido por Amade e Lima (2009), onde se analisa 

o caso da Cooperativa dos Garimpeiros de Mariana – COOPERGAMA, aplicada ao caso do 

Garimpo de Engenho Podre. Ao ser obrigada a firmar um Termo de Ajuste de Conduta – TAC, 
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comprometendo-se a implementar um sistema de gestão ambiental e a melhorar suas técnicas 

produtivas, a cooperativa acabou por iniciar um plano de desenvolvimento sustentável. O artigo 

analisa esse desenvolvimento sob a luz do que chama de “tripé ambiental, econômico e social”, 

concluindo que é possível, mesmo em uma cooperativa de garimpeiros, a busca pelo 

desenvolvimento sustentável através de conceitos de gestão. 

Efetuando-se uma nova busca na base SPELL, agora com os termos “desenvolvimento” 

e “cooperativa”, encontrou-se 7 trabalhos publicados, sendo que um deles se destaca por possuir 

certa similaridade com os aspectos considerados na pesquisa ora proposta. Desenvolvido por 

Fagundes e Zorzella (2012), o trabalho aborda o caso da Cooperativa Agropecuária Familiar de 

Canudos, Uauá e Curaçá – COOPERCUC, ao revolucionar as relações sociais e culturais da 

população na exploração de frutas nativas. O estudo mostra que somente com o 

desenvolvimento de um projeto de exploração econômica foi possível fortalecer as condições 

dos cooperados na exploração das frutas que sempre estiveram à sua disposição. Esse trabalho 

estuda este caso sob as dimensões social, econômica e ambiental da sustentabilidade do 

negócio. 

Aplicando-se esses mesmos dois termos na base de pesquisa Scielo são encontrados 60 

artigos, entretanto a sua grande maioria se caracterizando por cooperativas médicas ou 

cooperativas de crédito, bem como trabalhos focados no desenvolvimento regional de uma 

forma mais genérica. Dentre esses resultados, destaca-se o trabalho desenvolvido por Lira, 

Gonçalves e Cândido (2007), que analisa o impacto da implementação da Estratégia de 

Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil, proposta para a Cooperativa das 

Bordadeiras de Alagoa Nova – COOBAN. O estudo busca analisar as implicações dessa 

estratégia sobre a cooperativa e seus cooperados, bem como sugere ações e iniciativas voltadas 

ao fortalecimento da gestão da cooperativa e dos negócios de seus cooperados. Essas análises 

e sugestões são realizados, também, sob o prisma dos princípios que visam garantir a 

sustentabilidade desses negócios. 

 Ainda dentre os resultados obtidos junto à base Scielo, foi encontrado, também, um 

estudo desenvolvido por Rodrigues e Guilhoto (2007) sobre o panorama das cooperativas do 

Paraná, considerando sua importância para a economia do estado; o avanço tecnológico das 

cooperativas comparativamente às organizações não cooperativas (provando que o avanço 

tecnológico das cooperativas é similar ao das organizações não cooperativas); quais setores da 

indústria de transformação paranaense seriam mais emergentes; e a complexidade da cadeia 

produtiva, das relações externas e das relações econômicas da estrutura produtiva paranaense. 

Esse trabalho se destaca diante de sua abordagem com relação à complexidade dos negócios 

cooperativos e dos mercados atingidos, bem como por mostrar que as cooperativas atuam em 
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igualdade a nível produtivo e tecnológico com os outros players do mercado nacional e 

internacional. 

Destaca-se, ainda, a Tese de Doutorado em Administração de Empresas apresentada por 

Petrini (2006), que busca correlacionar sistemas de Business Intelligence com Responsabilidade 

Social Corporativa – RSC. O trabalho procura analisar como integrar os aspectos relativos à 

RSC dentro dos indicadores organizacionais normalmente atendidos por ferramentas de 

Business Intelligence. Para tal, sugere a criação de uma estrutura multidimensional de Business 

Intelligence, abrangendo indicadores econômicos, sociais e ambientais, cujo monitoramento 

garantiria à organização trilhar um caminho sustentável. 

Nenhum dos trabalhos identificados através dessas pesquisas tratou de analisar se um 

projeto de Business Intelligence pode apoiar a gestão da sustentabilidade em uma cooperativa 

agropecuária, sendo essa a lacuna de pesquisa buscada pelo presente estudo.  
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

A seguir são apresentadas as etapas planejadas para elaboração da pesquisa, de forma 

a registrar os dados obtidos e análises realizadas. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O trabalho realizado trata-se de uma pesquisa descritiva em relação aos seus objetivos, 

e qualitativa quanto à sua abordagem. Com relação à estratégia de pesquisa, esta foi realizada 

através de estudo de caso único na cooperativa Coopercitrus. 

A pesquisa busca analisar a implantação de projetos de Business Intelligence em 

cooperativas agropecuárias, através da análise de resultados e relações entre fatos e informações 

do caso em estudo. Dessa forma, a partir das percepções obtidas por este estudo de caso em 

particular pode-se descrever e explorar suas percepções para uma aplicação em geral, o que a 

caracteriza como uma pesquisa descritiva (MALHOTRA, 2001). 

Com relação à forma de abordagem da pesquisa, esta é caracterizada como sendo do 

tipo qualitativa, pois busca o entendimento de um fenômeno específico e em profundidade, que 

é a relação do projeto de Business Intelligence com a gestão das perspectivas de sustentabilidade 

da Coopercitrus. São analisadas as perspectivas social, econômica e ambiental do projeto, 

através de descrições, interpretações e análises, sem consideração de aspectos numéricos em 

termos de regras matemáticas ou estatísticas (FONTELLES et al., 2009). 

Considerando-se que o objetivo principal desta proposta de pesquisa é “analisar se a 

implantação de um projeto de Business Intelligence pode apoiar a gestão da sustentabilidade de 

uma cooperativa agropecuária”, faz-se necessária uma investigação do problema, através das 

ações desenvolvidas durante um determinado período de tempo. Assim, são buscadas respostas 

para questões do tipo “como”, ao invés de “quanto” ou “quem”. Neste caso foi considerado o 

período de estudo contemplando os últimos 10 exercícios fiscais (2008 a 2017), compreendendo 

o período em que o projeto de Business Intelligence foi implementado na Coopercitrus. 

Diante dessas características desejadas para a pesquisa, indica-se como estratégia de 

pesquisa o uso de um estudo de caso para essa investigação (YIN, 2001). Isso é realizado através 

de uma comparação de dados baseados em um caso real, através da aplicação de entrevistas 

com o gestor responsável pelo projeto de Business Intelligence da cooperativa e com o 

Presidente da empresa fornecedora da ferramenta, da análise documental dos balanços da 

cooperativa, e do levantamento de relatórios e publicações da Coopercitrus. 
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Busca-se, ainda, caracterizar o presente estudo como uma Pesquisa de Associação sem 

Interferência entre as Variáveis, as quais sejam: a) o projeto de implementação da ferramenta 

de Business Intelligence pela Coopercitrus; e b) o crescimento patrimonial e de resultados que 

a cooperativa obteve nos últimos 10 anos. Para tal, propõe-se a hipótese de que a ferramenta de 

Business Intelligence adotada pela Coopercitrus contribuiu com a gestão da sustentabilidade da 

cooperativa, e o seu especial apoio à gestão da perspectiva econômica da cooperativa colaborou 

para os resultados positivos obtidos pela Coopercitrus nesse período. 

Para que tal pesquisa seja viabilizada, faz-se necessário supor que as variáveis não 

interferem entre si, mas possuem certa associação e estão relacionadas uma à outra 

(VOLPATO, 2015). 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Para a coleta de dados a partir de fonte primária, utilizou-se de entrevista 

semiestruturada constante no Apêndice A, a qual foi aplicada ao Coordenador de Marketing da 

Coopercitrus, através da qual buscou-se obter a percepção do nível estratégico da organização 

com relação à ferramenta de Business Intelligence e aspectos voltados à gestão da 

sustentabilidade da cooperativa. 

Esse mesmo roteiro de pesquisa serviu como referência para orientar a coleta das 

percepções da empresa que implementou o projeto de Business Intelligence na Coopercitrus, 

tendo sido realizada entrevista aberta não estruturada com o Presidente da empresa fornecedora 

da solução de Business Intelligence na cooperativa. 

Também foram coletados dados utilizando-se documentos produzidos pela própria 

Coopercitrus. Esses documentos contemplam balanços patrimoniais e relatórios de prestação 

de contas (Anexos B, C, D, E, F, G, H, I, J e K), além de documentos de domínio público e 

publicações sobre o caso em estudo, compondo um conjunto de fontes secundárias que foram 

registradas e catalogadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

O Quadro 3 ilustra quais foram os mecanismos e as fontes de coleta de informações da 

pesquisa, buscando atender cada um dos objetivos específicos deste estudo. 
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Quadro 3: Procedimento de Coleta de Dados 

Objetivos Mecanismos Fonte de Coleta 

a) Identificar os principais 

fatores de escolha e 

implementação da ferramenta de 

Business Intelligence na 

Coopercitrus. 

- Entrevista 

semiestruturada e não 

estruturada; 

- Colaborador da Coopercitrus; 

- Presidente da empresa fornecedora. 

b) Investigar ações e resultados 

que se relacionam com as 

perspectivas (social, econômica 

e ambiental) da sustentabilidade 

na gestão da cooperativa. 

- Entrevista 

semiestruturada; 

- Pesquisa documental. 

- Colaborador da Coopercitrus; 

- Relatórios de Prestação de Contas; 

- Balanço Contábil. 

c) Verificar como o projeto de 

Business Intelligence contribuiu 

para a gestão da sustentabilidade 

na Coopercitrus. 

- Entrevista 

semiestruturada e não 

estruturada; 

- Pesquisa documental. 

- Colaborador da Coopercitrus; 

- Presidente da empresa fornecedora; 

- Relatórios de Prestação de Contas; 

- Balanço Contábil. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados obtidos foram organizados, classificados e analisados, na intenção de avaliar 

a relação entre o projeto de Business Intelligence da Coopercitrus e a gestão sobre cada um dos 

três pilares de sua sustentabilidade (econômica, social e ambiental), buscando avaliar a sua 

influência sobre cada uma dessas perspectivas. 

Através dos dados coletados sobre o desenvolvimento do projeto de Business 

Intelligence da Coopercitrus, os registros encontrados ao longo da implementação e todos os 

documentos analíticos sobre os seus resultados, foram identificados os aspectos descritivos dos 

resultados encontrados nas três perspectivas da gestão da sustentabilidade. 

Foi desenvolvida, ainda, uma análise sobre a evolução patrimonial da Coopercitrus 

através da verificação em seus últimos balanços, buscando identificar o desenvolvimento da 

cooperativa após a implantação de seu projeto de Business Intelligence. Esses balanços referem-

se aos documentos constantes nos Anexos B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. 
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3.4 LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Estima-se que possam existir limitações sobre a exatidão nos dados coletados e, ainda, 

sobre a sua análise. 

A limitação quanto à exatidão na coleta dos dados pode se dar através do resgate 

histórico que os entrevistados necessitaram fazer sobre o projeto de implementação, estando 

sujeito a equívocos e dependendo de sua capacidade de resgate em sua memória. 

Também agregando limitações ao alcance de resultados, tem-se a necessidade de muita 

atenção sobre a classificação dos dados obtidos, para que sejam considerados de forma correta 

na análise das contribuições para a gestão da sustentabilidade na organização. 
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4 TIPO DE INTERVENÇÃO E MECANISMOS ADOTADOS 

 

Busca-se desenvolver um trabalho de intervenção na organização, através do 

acompanhamento e avaliação de um projeto/processo desenvolvido na Coopercitrus. Esse 

processo trata-se, especificamente, da implementação do projeto de Business Intelligence por 

essa organização. 

Para que essa avaliação fosse desenvolvida, desenvolveu-se o trabalho de acordo com 

os seguintes passos de pesquisa: 

1) entrevista semiestruturada junto ao Coordenador de Marketing e Gestor do Projeto 

de Business Intelligence da Coopercitrus, buscando identificar quais fatores levaram 

a organização a implementar seu projeto de Business Intelligence, quais aspectos 

influenciaram na escolha da ferramenta adotada, quais podem ter sido as 

contribuições observadas do projeto junto às perspectivas de sustentabilidade da 

organização e quais são os planos para o futuro do projeto na cooperativa; 

2) entrevista não estruturada com o Presidente da empresa fornecedora da ferramenta 

de Business Intelligence adotada pela Coopercitrus, de forma a coletar sua percepção 

sobre quais fatores influenciaram na escolha por parte da cooperativa, e também 

sobre as possibilidades futuras para a construção de visões analíticas no projeto; 

3) coleta dos últimos 10 balanços patrimoniais da Coopercitrus, e análise da evolução 

patrimonial ao longo desse período; 

4) análise dos relatórios de prestação de contas dos últimos 10 anos da cooperativa, 

buscando identificar as mudanças ocorridas nas linhas de negócios da organização; 

5) coleta e análise de relatórios, publicações e comunicações mantidos durante a 

implementação do projeto de Business Intelligence da Coopercitrus, visando 

identificar pontos importantes que devam ser levados em consideração na pesquisa; 

6) comparação dos resultados obtidos em todas as fases anteriores, dentro dos três 

pilares de sustentabilidade da Coopercitrus; 

7) análise das comparações realizadas e comentários sobre possíveis contribuições do 

projeto de Business Intelligence da Coopercitrus com relação à gestão da sua 

sustentabilidade. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo destina-se a apresentar os resultados obtidos pela pesquisa, 

abrangendo as atividades planejadas para a coleta e a análise dos dados sobre o estudo de caso 

do projeto de Business Intelligence da Coopercitrus. Para cumprir com esse objetivo, são 

apresentadas as análises sobre as respostas obtidas pelas entrevistas aplicadas ao Coordenador 

de Marketing da Coopercitrus e ao Presidente da empresa fornecedora da ferramenta. Buscou-

se analisar sua percepção sobre como o projeto de Business Intelligence pode ter apoiado a 

gestão da sustentabilidade da Coopercitrus, na intenção de complementar os resultados que 

foram identificados nas análises sobre as fontes secundárias consideradas nesta pesquisa. 

Apresenta-se, em seguida, uma caracterização sobre a cooperativa com base nos dados 

secundários coletados, delineando sua história, abrangência de atuação, universo de 

cooperados, estrutura produtiva e princípios que regem a condução dos rumos estratégicos da 

Coopercitrus. 

São apresentados, então, os resultados das análises efetuadas sobre os dados coletados 

também em fontes secundárias de pesquisa, representadas por balanços e relatórios de prestação 

de contas. Esses resultados são dispostos em três itens singularmente identificados, 

relacionando-os aos três pilares da sustentabilidade da Coopercitrus: econômico, social e 

ambiental. 

 

5.1 ENTREVISTA APLICADA AO COORDENADOR DE MARKETING E GESTOR DO 

PROJETO DE BUSINESS INTELLIGENCE NA COOPERCITRUS 

 

Conforme previsto no item 3.2 deste estudo, foi realizada a entrevista semiestruturada 

com o Coordenador de Marketing da Coopercitrus, que é o profissional responsável pela gestão 

do projeto de Business Intelligence na cooperativa. 

O profissional que ocupa o cargo de Coordenador de Marketing da Coopercitrus é 

Técnico em Informática, tendo cursado também Bacharelado em Sistemas de Informação. 

Atuou na Coopercitrus entre os anos de 2004 e 2010 na área de Suporte, tendo retornado à 

cooperativa no ano de 2014 como Analista de Suporte Técnico. Assumiu a posição de 

Supervisor de CRM no ano de 2015, tendo sido promovido em 2017 a Coordenador de 

Planejamento de Marketing. Nesta função, passou a ser responsável pela gestão de toda a equipe 

de CRM e Business Intelligence, bem como dos profissionais de Marketing e Inteligência de 

Mercado. 
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Tal entrevista foi planejada e realizada no intuito de obter respostas e evidências para as 

análises voltadas à validação dos objetivos específicos deste estudo, ao mesmo tempo que levou 

em consideração as variáveis de sustentabilidade que são definidas pelo modelo PEPSE 

(CORAL, 2002) de planejamento estratégico, as quais estão relacionadas na Figura 1 deste 

trabalho. 

A partir das respostas obtidas pela realização das entrevistas semiestruturadas, 

complementando-se com a análise sobre os resultados divulgados pela Coopercitrus através de 

seus Relatórios de Prestação de Contas e de seus Balanços, pode-se realizar as análises que 

validam cada um dos objetivos específicos deste estudo, conforme descrito a seguir. 

Com relação aos critérios que foram seguidos pela Coopercitrus para escolha da 

ferramenta de Business Intelligence, o Coordenador de Marketing da cooperativa informou que 

os principais fatores foram o custo de aquisição e implantação, o conhecimento do fornecedor 

e a capacidade de monitoramento de indicadores econômicos. Complementarmente, e com 

menor grau de importância, foram apontados o prazo de entrega e o monitoramento dos 

indicadores sociais e ambientais. Dessa forma, pode-se verificar que os critérios custo e 

conhecimento do fornecedor foram mais significativos, em relação ao prazo de implementação. 

Isso demonstra a preocupação da cooperativa em relação aos seus resultados financeiros e, 

também, com relação à aderência da ferramenta às suas visões estratégicas de negócio. O 

critério prazo de implementação pode ter ficado em segundo plano diante da maturidade da 

cooperativa na implementação de projetos de software, através dos quais desenvolveu 

consciência dos prazos notoriamente extensos para garantir a aderência das ferramentas de 

software que são implantadas. 

 Seguindo, ainda, na análise de critérios de escolha da cooperativa pela ferramenta de 

Business Intelligence que foi adquirida, com relação às perspectivas da sustentabilidade 

(econômico, social e ambiental), pode-se constatar a preocupação da Coopercitrus em relação 

aos aspectos econômicos, colocando esse pilar em primeiro plano na escolha da ferramenta, 

sendo que os pilares social e ambiental foram destacados pelo entrevistado como de muito 

menor importância para a escolha da ferramenta. 

 Complementando a análise desse objetivo específico dentro das respostas obtidas 

através das entrevistas, busca-se conhecer na segunda pergunta possíveis aspectos adicionais 

que possam ter sido considerados na escolha da ferramenta, a serem apontados pelos 

profissionais que responderam à essa questão. A resposta do Coordenador de Marketing da 

Coopercitrus foi a seguinte: “Acompanhar o desempenho da equipe de campo, conhecimento 

da empresa no agronegócio, análises de rentabilidade, flexibilidade para desenvolvimento de 

novos painéis”. 
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 Esses fatores corroboram a percepção de que a Coopercitrus priorizou aspectos 

relacionados ao pilar econômico de sua sustentabilidade na análise da ferramenta de Business 

Intelligence adquirida, uma vez que os fatores de destaque apontados estão relacionados com a 

produtividade de seus profissionais e a efetividade de suas ações comerciais (acompanhamento 

das equipes em campo), a garantia do sucesso da ferramenta dentro do seu segmento de negócio 

(conhecimento do fornecedor no agronegócio), o monitoramento dos resultados financeiros do 

negócio (análises de rentabilidade) e a possibilidade de expandir essas análises para outros 

indicadores do negócio (flexibilidade para o desenvolvimento de novos painéis). 

O segundo objetivo específico deste estudo busca analisar ações e resultados 

relacionados aos pilares da sustentabilidade (social, econômico e ambiental) de uma 

cooperativa, e sua discussão foi baseada na análise das respostas obtidas pela entrevista com 

relação a aspectos ligados a essas perspectivas. 

 Quando perguntado ao entrevistado quais seriam as ações e metas ligadas à sua 

sustentabilidade, recebeu-se a resposta de que a cooperativa desenvolve “ações de 

sustentabilidade”, e que essas ações teriam resultado, inclusive, em algumas premiações. É 

possível que o respondente tenha considerado que o termo “sustentabilidade” esteja ligado mais 

diretamente às preocupações ambientais e sociais, como é muito comum. Ao mesmo tempo, é 

possível comprovar que a cooperativa realmente desenvolve ações voltadas à sua 

sustentabilidade, dentro dos seus três pilares, conforme encontra-se na divulgação de seus 

relatórios de prestação de contas. Também por isso a cooperativa é constantemente reconhecida 

e premiada, seja por suas ações voltadas ao seu negócio como em relação ao ambiente à sua 

volta. 

 Quando se perguntou sobre a importância que cada um dos três pilares da 

sustentabilidade possui na tomada de decisões estratégicas pela Coopercitrus, obteve-se mais 

uma evidência de que o foco no aspecto econômico da cooperativa é priorizado sobre os demais 

pilares. A resposta obtida indicou que o pilar econômico se destaca à frente dos aspectos 

ambientais, sendo que os aspectos sociais são relegados a segundo plano na tomada de decisões 

estratégicas. 

Para a análise da contribuição que o projeto de Business Intelligence pode ter trazido 

aos três pilares da sustentabilidade da Coopercitrus, foram analisadas as considerações do 

entrevistado quanto aos assuntos relacionados a esse tema. Foram apresentadas ao entrevistado 

as variáveis de sustentabilidade do modelo PEPSE (CORAL, 2002), que impactam em cada um 

dos três pilares da sustentabilidade, de forma a explorar o grau de importância dessas variáveis 

para a tomada de decisões na cooperativa. 
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Com relação ao nível de contribuição da ferramenta de Business Intelligence para a 

dimensão econômica da sustentabilidade da cooperativa, percebeu-se maior colaboração junto 

aos aspectos de vantagem competitiva, foco no negócio, resultados financeiros e estratégias de 

negócios. O aspecto de relação com o mercado fica em segundo plano e os impactos em 

qualidade e custos foram apresentados em terceiro lugar. Essa percepção corrobora, uma vez 

mais, o foco da cooperativa no desenvolvimento dos seus negócios e nos resultados financeiros 

decorrentes desse desenvolvimento. Assuntos como relação com o mercado, com fornecedores, 

processo produtivo e matéria-prima acabam sendo considerados em um segundo momento. 

Ainda dentro do viés econômico da sustentabilidade da Coopercitrus, buscou-se analisar 

qual a expectativa da cooperativa para que a ferramenta de Business Intelligence venha a 

contemplar cada um dos aspectos relacionados pela metodologia PEPSE (CORAL, 2002). As 

respostas indicam que a expectativa maior se concentra no foco do negócio, na relação com o 

mercado e nas estratégias de negócios. Já a preocupação com a vantagem competitiva e os 

resultados financeiros possuem menor expectativa, e os impactos na qualidade e no custo 

ficaram em um plano inferior. Isso demonstra que o projeto ainda pode evoluir na visão de 

relacionamento com o mercado e nas estratégias de negócios, visando suportar ainda mais o 

desenvolvimento e o crescimento dos negócios da cooperativa. Ao mesmo tempo, as visões de 

vantagem competitiva e resultados financeiros parecem já estar sendo melhor atendidos pela 

ferramenta, e a conexão com qualidade e custo possuem menor importância, provavelmente 

diante do foco primário no crescimento e na expansão dos negócios da cooperativa. 

A ser questionado sobre a importância que a ferramenta de Business Intelligence 

representa para a sustentabilidade econômica da Coopercitrus, o entrevistado reconheceu a 

importância da ferramenta para auxiliar na medição do que ocorre na cooperativa, visando 

contribuir com a gestão e a expansão dos negócios. Sua resposta foi a seguinte: “Sim, o que não 

se mede não tem como realizarmos ações, seja, para corrigir um percurso ou para expansão 

do negócio. A partir do momento que começamos a utilizar o Business Intelligence na tomada 

de decisão a Cooperativa teve um crescimento de 70%, com ações muito mais direcionadas”. 

Com relação à contribuição da ferramenta de Business Intelligence para os aspectos da 

visão ambiental, o entrevistado elencou todas as alternativas que compõem essa visão na análise 

PEPSE (CORAL, 2002) com prioridade mínima, ou seja, identificou que a ferramenta de 

Business Intelligence não agrega valor para nenhum aspecto ligado ao pilar ambiental de 

sustentabilidade da Coopercitrus. 

Ao mesmo tempo, quando questionado sobre a importância desses mesmos aspectos 

ligados à sustentabilidade ambiental para a Coopercitrus, o respondente também informa 

mínima importância para todos os aspectos pesquisados. Dessa forma, entende-se que o 
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planejamento estratégico da cooperativa ainda não considera o monitoramento dessas variáveis 

ambientais através da ferramenta de Business Intelligence, e provavelmente por essa razão a 

ferramenta ainda não foi customizada para mensurar também as ações ambientais. 

Esse entendimento é reforçado ao se analisar a resposta quanto à contribuição que a 

ferramenta de Business Intelligence traz à gestão da sustentabilidade ambiental na Coopercitrus. 

A resposta obtida e que é apresentada a seguir, leva a confirmar o foco de aplicação identificado 

no parágrafo anterior: “O foco da ferramenta na Cooperativa não é esse”. 

A desconexão entre o projeto de Business Intelligence e a gestão dos aspectos sociais 

também fica explícita nas respostas às questões sobre esse assunto. O entrevistado indica que 

os aspectos ligados ao pilar social da sustentabilidade não são verificados dentro da utilização 

da ferramenta, assim como a importância do Business Intelligence para a gestão desses aspectos 

também não é verificada. 

Como resposta direta, obteve-se o seguinte: “O Foco da ferramenta é analisar 

Comercial e financeiramente”. Isso explicita e confirma a percepção obtida quando da análise 

dos aspectos relacionados ao pilar econômico da sustentabilidade, que foram anteriormente 

apontados como prioritários pelo entrevistado. 

 A seguir o entrevistado foi questionado sobre sua percepção com relação à contribuição 

do projeto de Business Intelligence para o crescimento da Coopercitrus, e para sua projeção 

dentro do cenário das cooperativas agropecuárias no Brasil. A resposta obtida foi a seguinte: 

“Sim, a implantação do BI (Business Intelligence) e do CRM (Customer Relationship 

Management) trouxe muitos ganhos para cooperativa e para meu crescimento profissional. 

Hoje somos a 4ª empresa mais inovadora do agronegócio e isso se deve também aos avanços 

com a ferramenta”. É possível se perceber, assim, que o entendimento de que a ferramenta 

colaborou diretamente para o crescimento dos negócios e para o destaque da cooperativa é 

muito nítido. Ao mesmo tempo, o acompanhamento dos principais indicadores dentro de seus 

negócios permite que a Coopercitrus tome decisões rápidas e assertivas, levando-a para um 

posicionamento de liderança também no aspecto de inovação, além do sucesso em seus 

negócios. Sendo reconhecida como a quarta organização mais inovadora do agronegócio 

brasileiro, ela passa a ocupar um lugar de destaque não apenas diante das demais cooperativas 

agropecuárias, mas também diante de todas as demais empresas ligadas ao agronegócio. 

 Cabe ressaltar, ainda, o reconhecimento do entrevistado de que a ferramenta também 

agrega valor à sua atuação como profissional dentro da cooperativa, sendo que essa contribuição 

trouxe resultados diretos ao seu crescimento profissional. Esse reconhecimento contradiz, de 

certa forma, a sua análise quanto à contribuição do Business Intelligence para os aspectos de 

capacitação e desenvolvimento dos recursos humanos, dentro do pilar social da sustentabilidade 
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da cooperativa. Quando questionado sobre a contribuição da ferramenta de Business 

Intelligence para ambos esses aspectos, a importância associada foi mínima, assim como os 

demais aspectos do pilar social da sustentabilidade. Entretanto, isso pode ser atribuído à 

sensibilidade da equipe de gestão do projeto de que a visão social não é um foco declarado no 

projeto de Business Intelligence e, portanto, fica relegado a um segundo plano, mesmo que os 

efeitos dentro das esferas social e ambiental também possam ser percebidos no cotidiano da 

cooperativa. 

Finalmente foi questionado ao entrevistado sobre sua percepção de ganhos para a 

cooperativa com a possível implementação de uma visão analítica para os pilares econômico, 

social e ambiental da cooperativa dentro da ferramenta de Business Intelligence, em formato de 

um dashboard de sustentabilidade. A resposta obtida foi: “Hoje não pensamos em colocar nada 

nesse sentido dentro da ferramenta, pode ser que em um futuro façamos”. Tem-se, então, a 

confirmação de que essa visão ainda não faz parte da estratégia da cooperativa, porém deixa 

aberta a possibilidade para que isso venha a ser considerado no futuro do projeto. 

Como já citado anteriormente, mesmo que os olhares da gestão da Coopercitrus estejam 

focados primordialmente nos assuntos ligados ao pilar econômico da sustentabilidade da 

cooperativa, existem evidências de que são diversas as ações sociais e ambientais que a 

cooperativa desenvolve, e que poderiam vir a integrar esse dashboard para compor uma visão 

unificada de sustentabilidade para a cooperativa. Um exemplo a ser sugerido é o modelo de 

Dashboard da Sustentabilidade apresentado no capítulo 2.2 deste trabalho, o qual conta com a 

existência de índices para as visões econômica, ambiental e social, além de um índice geral 

consolidando os três índices individuais. Dessa forma, a tomada de decisão da cooperativa 

poderia ser analisada de forma ainda mais abrangente, analisando-se o impacto de cada uma 

das decisões em todo o ecossistema formado pela Coopercitrus, seus cooperados, a sociedade 

e o meio ambiente em geral. 

Há que se considerar, ainda, o nível de dificuldade em se alimentar a ferramenta de 

Business Intelligence com informações e dados provenientes dos aspectos sociais e ambientais. 

A integração das informações econômicas já é uma realidade, e possíveis complementos podem 

ser obtidos dentro de bases de dados disponíveis dentro da própria cooperativa; os demais dados 

sociais e ambientais, no entanto, necessitariam ser lançados manualmente na base de dados do 

Business Intelligence, ou então passarem a ser trabalhados por ferramentas que 

disponibilizassem essas informações via integração de banco de dados. 
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5.2 ENTREVISTA APLICADA AO PRESIDENTE DA EMPRESA FORNECEDORA DA 

FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE 

 

Também conforme descrito no item 3.2, foi realizada uma entrevista não estruturada 

com o Presidente da empresa fornecedora da ferramenta de Business Intelligence escolhida pela 

Coopercitrus. 

A empresa chama-se Datacoper, e é conhecida pela sua especialidade no 

desenvolvimento e fornecimento de softwares para empresas e cooperativas do agronegócio. 

Tendo concorrido com outras empresas para o fornecimento da ferramenta de Business 

Intelligence para a Coopercitrus, foi escolhida vencedora e implementou seu produto Vistra BI 

Agro em 2014, para atuação complementar com o seu produto Clover CRM, o qual também é 

utilizado pela cooperativa. 

O respondente à entrevista foi o seu Presidente, formado em Ciências Contábeis e 

Especialista em Contabilidade Gerencial, Análises e Informações Gerenciais. É sócio fundador 

da Datacoper, empresa que criou em 1991, na cidade de Cascavel – PR. Anteriormente à criação 

a Datacoper, atuou como Controller da cooperativa central Cotriguaçu, também em Cascavel – 

PR. 

Quando perguntado sobre quais fatores teriam sido importantes no processo decisório 

da Coopercitrus, o qual acabou por escolher a ferramenta da Datacoper, o entrevistado 

apresentou sua percepção de que a especialidade no agronegócio da empresa fornecedora foi 

um aspecto que pesou para uma decisão favorável. Ao mesmo tempo, essa especialidade 

possibilitou que a ferramenta de Business Intelligence já fosse implementada com visões 

dedicadas aos negócios de uma cooperativa agropecuária como a Coopercitrus, poupando 

tempo e investimento na implantação. Também a capacidade e a disposição em desenvolver 

visões customizadas para a cooperativa podem ter contribuído para o sucesso da negociação, 

além do histórico de construção de casos de sucesso que a Datacoper já possui em outras 

cooperativas agropecuárias. 

Indagou-se ao entrevistado sobre quais seriam as possibilidades de futuro para o projeto 

de Business Intelligence da Coopercitrus, com relação ao desenvolvimento de dashboards 

voltados ao monitoramento de variáveis ligadas às perspectivas sociais e ambientais, 

complementarmente aos aspectos econômicos já implementados na cooperativa. Sua resposta 

foi de que existem diversas possibilidades de implementação dentro da ferramenta fornecida, 

bastando o desenvolvimento de dashboards customizados e sua integração com as fontes de 

dados que os alimentarão. Caso as informações referentes às perspectivas sociais e ambientais 
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estejam disponíveis e estruturadas, assim como estão as informações econômicas da 

Coopercitrus, a implementação torna-se simples e pode ser desenvolvida. 

Quanto à possibilidade da criação de um dashboard único, concentrando todas as 

informações sobre as perspectivas econômicas, sociais e ambientais da sustentabilidade da 

Coopercitrus, e a consolidação dessas informações na forma de um índice geral de 

sustentabilidade, a sua resposta também foi positiva do ponto de vista tecnológico, dentro da 

plataforma de Business Intelligence já adquirida pela Coopercitrus. 

A seguir são apresentados os dados obtidos através de fontes secundárias, tais como os 

anexos do presente trabalho, além de outras publicações referentes à cooperativa em estudo. Os 

dados permitiram uma compilação dos resultados descritos a seguir, dentro das perspectivas 

social, econômica e ambiental da gestão da sustentabilidade na Coopercitrus, bem como as 

possíveis contribuições da implantação do projeto de Business Intelligence para essa gestão da 

sustentabilidade. 

 

5.3 A COOPERCITRUS 

 

Com a participação de 32 produtores rurais localizados na cidade de Bebedouro–SP e 

seu entorno, foi fundada em 1964 a Cooperativa Agropecuária da Zona de Bebedouro – 

Capezobe. Nessa mesma região já existia outra cooperativa agropecuária, denominada 

Cooperativa Agrária dos Cafeicultores D’Oeste de São Paulo - Capdo, fundada em 1950. Com 

o desenvolvimento da citricultura na região, em substituição às lavouras de café, a Capdo 

passou a também comercializar insumos para seus cooperados, levando à existência de duas 

cooperativas de grande porte e bem conceituadas junto ao mercado, possuindo muitos 

cooperados em comum e atuando de maneira semelhante em uma mesma região 

(COOPERCITRUS, 2017a). 

Naturalmente o panorama regional levou os cooperados das duas cooperativas a 

buscarem uma fusão, fato ocorrido em 1976, passando essa nova cooperativa a se denominar 

Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de São Paulo – Coopercitrus, que posteriormente 

passou a se chamar Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais. Atualmente a Coopercitrus 

é a maior cooperativa do estado de São Paulo na comercialização de insumos, máquinas e 

implementos agrícolas, alcançando um faturamento total de R$ 2,69 bilhões no ano de 2016 

(COOPECITRUS, 2017c). Para o exercício 2017, esse crescimento foi ainda maior. O 

faturamento total da Coopercitrus alcançou a marca de R$ 3,01 bilhões, alcançando um 

universo de 34.215 cooperados (DIAS, 2018). 
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A Coopercitrus atua no estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas 

Gerais, atendendo um universo de 34.215 produtores rurais nas culturas de cana de açúcar, 

citros, café, grãos, pecuária e hortifrutigranjeiros. Possui as seguintes unidades de negócios em 

sua estrutura: 38 lojas de insumos, 24 lojas shopping rural, 31 revendas de máquinas agrícolas, 

18 armazéns de café, armazém de açúcar, 7 silos graneleiros, 3 fábricas de ração, extrusora de 

soja, 6 unidades de comércio e entrega de diesel em propriedades rurais (Transportadora 

Revendedor Retalhista - TRR), 17 postos de combustível, 10 lojas de conveniência e unidade 

de beneficiamento de sementes. Além disso, fornece equipamentos de agricultura de precisão, 

presta serviços de amostragem de solo e distribuição georeferenciada de corretivos, além de 

realizar levantamento de imagens por Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT, projeto de plantio 

e venda de Mudas Pré Brotadas - MPB, recolhimento de palha, colheita cooperada, assistência 

agronômica e planejamento de safra (COOPERCITRUS, 2017c). 

A Coopercitrus possui como missão “fornecer bens e serviços que atendam às 

necessidades de seus cooperados e clientes e contribuir efetivamente para o desenvolvimento 

das atividades agropecuárias, num ambiente que fomente o espírito de cooperação e 

responsabilidade socioambiental”. Sua visão é “ser referência na sociedade em que está 

inserida, e particularmente no sistema cooperativista, pela atuação comprometida com a ética e 

com os princípios e valores do cooperativismo” (COOPERCITRUS, 2017a). Tem como valores 

a cooperação como forma de fortalecimento mútuo, a gestão democrática da organização, a 

participação dos associados e funcionários como sustentáculo do empreendimento cooperativo, 

e a educação como processo de aperfeiçoamento da sociedade para melhoria da qualidade de 

vida e despertar da consciência da cidadania e responsabilidade social (COOPERCITRUS, 

2017a). 

Em janeiro de 2014 a Coopercitrus iniciou a implementação de seu projeto de Business 

Intelligence, a partir da implementação da ferramenta Vistra BI Agro, fornecida pela empresa 

Datacoper de Cascavel-PR. Nesse mesmo período, a Datacoper também implantou para a 

Coopercitrus uma ferramenta de CRM – Customer Relationship Management, chamada Clover 

CRM e destinada a potencializar o atendimento dos profissionais da cooperativa aos produtores 

rurais cooperados. Grande parte dos dados gerados pelo Clover CRM são integrados aos painéis 

analíticos da ferramenta de Business Intelligence Vistra BI Agro, de forma a suprir a tomada de 

decisões estratégicas da Coopercitrus com informações consistentes e atualizadas. 

Considerando que a Coopercitrus desenvolve uma série de ações que buscam atender o 

desenvolvimento dos três pilares de sua sustentabilidade (econômico, social e ambiental), 

entende-se que o projeto de Business Intelligence pode contribuir com a tomada de decisões e 
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o monitoramento das ações estratégicas, apoiando o alcance de metas relacionadas com a gestão 

da sustentabilidade da cooperativa. 

A seguir são apresentados e analisados os resultados da implementação do projeto de 

Business Intelligence pela Coopercitrus, com relação aos três pilares da sustentabilidade da 

cooperativa: econômico, social e ambiental, considerando o período de análise a partir do início 

de sua implementação na cooperativa, até o ano-exercício de 2017. 

Adicionalmente aos resultados obtidos com as entrevistas realizadas, os quais foram 

apresentados nos itens 5.1 e 5.2 do presente estudo, a seguir são analisados os dados secundários 

referentes às perspectivas econômicas, sociais e ambientais da Coopercitrus, obtidos através de 

documentos de domínio público e publicações sobre o caso em estudo, tais como balanços e 

relatórios de prestação de contas da cooperativa. 

A intenção é comprovar a caracterização do presente estudo como uma Pesquisa de 

Associação sem Interferência Entre as Variáveis, as quais sejam: a) o projeto de implementação 

da ferramenta de Business Intelligence pela Coopercitrus; e b) o crescimento patrimonial e de 

resultados que a cooperativa obteve nos últimos 10 anos. Considera-se, para isso, a hipótese de 

que a ferramenta de Business Intelligence adotada pela Coopercitrus contribuiu com a gestão 

da sustentabilidade da cooperativa, e o seu especial apoio à gestão da perspectiva econômica 

da cooperativa colaborou para os resultados positivos obtidos pela Coopercitrus nesse período. 

Deve-se supor, ainda, que essas variáveis não interferem entre si, mas possuem certa associação 

e estão relacionadas uma à outra (VOLPATO, 2015). 

 

5.4 PERSPECTIVAS ECONÔMICAS 

 

Os resultados financeiros da Coopercitrus foram bastante representativos considerando 

tratar-se de uma cooperativa agropecuária, alcançando 90% de crescimento em seu faturamento 

nos últimos 4 anos, saindo de R$ 1,58 bilhões para R$ 3,01 bilhões. Um crescimento tão 

expressivo como esse, em uma organização com tanta representatividade no cooperativismo 

agropecuário brasileiro, é um fato que alcança grande repercussão. Não por acaso a 

Coopercitrus vem obtendo destaque no cenário nacional, figurando entre as organizações de 

maior projeção tanto no agronegócio, quanto no meio empresarial como um todo. Tomando-se 

como base apenas o ano de 2017, foram os seguintes reconhecimentos e premiações obtidos 

junto ao mercado (COOPERCITRUS, 2017c) e (DIAS, 2018): 

- Revista Dinheiro Rural - reconhecida como 1º lugar em Melhor Gestão Corporativa 

na categoria Cooperativas do Anuário “As Melhores da Revista Dinheiro Rural 2017”; 
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- Valor Econômico Anuário - eleita a 5ª empresa mais inovadora do agronegócio 

brasileiro; 

- Revista Exame - eleita a 2ª maior revenda de máquinas agrícolas do Brasil em 2016 - 

Edição 2017; 

- Revista Exame – reconhecida como a 13ª dentre as empresas que mais cresceram no 

Brasil em 2016 – Edição 2017; 

- Valtra – AGCO - em 2017 a Coopercitrus foi premiada como a maior concessionária 

AGCO em venda de lubrificantes do mundo, superando 1 (um) milhão de litros; 

- Ipiranga Produtos de Petróleo S/A – premiada pelo 5º ano consecutivo, como “Posto 

Revendedor de Combustíveis com qualidade e na excelência na prestação de serviços”. 

Como resultado, um dos efeitos diretos obtidos foi a disponibilidade de sobras divididas 

entre os seus associados, que correspondem a um volume muito significativo. Como resultado 

dos negócios realizados no ano de 2014, foram distribuídos R$ 71 milhões (COOPERCITRUS, 

2015), sendo R$ 81 milhões no ano de 2015 (COOPERCITRUS, 2016), R$ 90 milhões em 

2016 (COOPERCITRUS, 2017e) e R$ 69 milhões em 2017 (COOPERCITRUS, 2018). Essa 

distribuição de sobras acumuladas nos últimos 4 anos representa R$ 311 milhões que 

retornaram aos seus associados, possibilitando o investimento em bens, tecnologia e serviços. 

No caso específico da Coopercitrus o aumento do faturamento é consequência direta do 

crescimento de seus negócios, tanto na diversificação dos seus negócios com o 

desenvolvimento e a incorporação de novos produtos e serviços, bem como através de sua 

expansão territorial, firmando parcerias com cooperativas regionais que se encontravam em 

dificuldades financeiras e necessitavam de aporte para saldar seus compromissos. 

Ambas as frentes de desenvolvimento demandam a aplicação de recursos e o controle 

sobre a efetiva aplicação destes. Assim, uma ferramenta analítica como a de Business 

Intelligence que foi implantada na cooperativa também pode permitir o acompanhamento em 

tempo real de todas as unidades e frentes de negócios, identificando os melhores resultados e 

podendo replicar as melhores práticas entre todo o seu negócio. 

Sabe-se, ainda, que todo crescimento organizacional demanda investimentos. A 

disponibilidade crescente de recursos, diante do crescimento de seu faturamento, permite à 

Coopercitrus sustentar seu planejamento de expansão com bastante solidez. Nesse sentido, 

sendo a ferramenta de Business Intelligence utilizada para acompanhar e garantir o crescimento 

de seus números, pode-se interpretar uma associação entre sua utilização e o fortalecimento e 

desenvolvimento da cooperativa. 

Ao mesmo tempo, apenas o crescimento no faturamento não garante a obtenção de 

resultados financeiros (sobras), seja em uma cooperativa ou em qualquer outro modelo de 
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organização. O resultado financeiro está ligado diretamente à efetividade da gestão sobre as 

receitas e despesas, bem como o correto planejamento dos investimentos. Além da contribuição 

que a ferramenta de Business Intelligence agrega à gestão das receitas e investimentos, cabe, 

ainda, ressaltar a capacidade analítica que essa ferramenta também agregou à gestão de custos, 

uma vez que permite identificar históricos e demandas, otimizando a aquisição de novos 

produtos e serviços, bem como aperfeiçoando a logística de aquisição, armazenamento e 

distribuição aos cooperados. A identificação dos parceiros mais impactantes para os negócios, 

através do acompanhamento analítico sobre as compras e vendas realizadas ao longo dos anos, 

também permite à Coopercitrus potencializar-se no relacionamento com os seus fornecedores, 

principalmente junto aos que representam maior importância estratégica para seus negócios e 

sobre seus números. 

Além da liquidez na distribuição das sobras aos seus cooperados, a Coopercitrus, assim 

como é natural na constituição de cooperativas agropecuárias, possui como um de seus 

princípios estatutários a contribuição para o desenvolvimento dos seus associados e de seus 

negócios. Um dos mecanismos para o desenvolvimento e para a viabilidade dos negócios dos 

produtores rurais é a obtenção de crédito rural, para financiar suas safras e operações. Sendo a 

cooperativa um grande organismo econômico, suportando uma série de negócios e conectada a 

diversos mercados, possui a solidez e a representatividade necessárias à alavancagem de 

recursos financeiros junto a instituições financeiras, para atender as necessidades de seus 

cooperados. Como exemplo, o valor do Passivo Circulante da Coopercitrus destinado à 

operações de Financiamentos Rurais foi de R$ 1,369 bilhões em 2017 (COOPERCITRUS, 

2018). 

Também no atendimento às demandas dos cooperados, a ferramenta de Business 

Intelligence pode ter contribuído para resultados positivos. Um fator que é considerado na 

avaliação de uma instituição financeira em um processo de concessão de crédito, além da 

solidez patrimonial e da saúde dos negócios de quem está pleiteando os recursos, é a maturidade 

e consistência na gestão dessa organização. Assim, o acompanhamento meticuloso e em tempo 

real dos indicadores organizacionais de que trata a ferramenta de Business Intelligence pode 

fortalecer a imagem que os bancos associam à gestão da Coopercitrus, facilitando suas 

operações de crédito e viabilizando mais recursos aos seus cooperados. 

Analisando os relatórios analíticos disponíveis na plataforma de Business Intelligence 

utilizada pela Coopercitrus, foi possível identificar diversos indicadores que são monitorados 

pelas equipes técnica, comercial e de gestão da cooperativa. Apresenta-se, a seguir, alguns 

exemplos dos painéis atualmente disponíveis, constantes nas Figuras 4, 5 e 6. 



50 

 

 

Figura 4. Painel de indicadores – Faturamento e Margem de Contribuição 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

A Figura 4 apresenta os indicadores de Faturamento e Margem de Contribuição, que são 

monitorados em tempo real e possibilitam o acompanhamento do desenvolvimento dos 

negócios da cooperativa, analisando, inclusive, a performance comercial atual em relação ao 

mesmo período do ano anterior. Também são acompanhados os resultados individualizados por 

filial, por cultura, por segmento de negócio e por fornecedor. 

 

Figura 5: Painel de Indicadores – Vendas X Atendimentos  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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O painel apresentado na Figura 5 relaciona o desempenho da efetividade da equipe 

técnica e comercial, analisando os indicadores que apontam a relação entre as visitas realizadas 

e a geração de vendas. Esses indicadores também registram o realizado em comparação ao 

planejado, bem como apresentam a distribuição das vendas em relação à segmentação da 

carteira de produtores rurais. 

 

Figura 6: Painel de Indicadores – Feira Agrishow 2017 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Os indicadores apresentados na Figura 6 representam o monitoramento sobre os 

resultados obtidos pela Coopercitrus durante sua participação na Feira Agrishow 2017. Para 

esse tipo de evento são criadas campanhas de vendas específicas, e o acompanhamento em 

tempo real dos resultados obtidos por cada produto e cada fornecedor são fundamentais para a 

promoção de possíveis ajustes nas campanhas ao longo do evento. 

Enquanto cooperativa agropecuária, a Coopercitrus é constituída dentro dos 

procedimentos normativos legais que disciplinam a criação e o registro de organizações dessa 

natureza. Como é padrão em cooperativas, a Coopercitrus também cumpre a regra de publicar 

anualmente os seus resultados, através de relatórios de prestação de contas que contemplam 

seus balanços patrimoniais. 

Dessa forma, buscando identificar possíveis contribuições do projeto de Business 

Intelligence aos resultados da cooperativa, foram analisados alguns aspectos nos relatórios de 

prestação de contas dos últimos dez exercícios (2008 a 2017), período que contempla o ano de 

2014, quando ocorreu a implantação dessa ferramenta. 

Para a exploração dos resultados históricos da Coopercitrus, são apresentados e 

discutidos a seguir os resultados referentes aos principais indicadores de crescimento da 
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cooperativa, cuja gestão foi apoiada pelo projeto de Business Intelligence. Como foi 

evidenciado nas análises realizadas durante este estudo, o foco do projeto de Business 

Intelligence na Coopercitrus esteve ligado diretamente ao crescimento de seus negócios, no 

aumento das vendas e na expansão de sua atuação. Dessa forma, são analisados aspectos 

relacionados à evolução patrimonial da cooperativa, tais como o Faturamento Total, Ativo Total 

e Patrimônio Líquido. 

 

5.4.1 Faturamento Total 

 

A evolução do Faturamento Total de uma organização expressa diretamente o 

crescimento dos seus negócios, a expansão de suas vendas e o desdobramento do planejamento 

de seu crescimento em ações efetivamente desenvolvidas junto aos seus clientes. Nesse sentido, 

é possível visualizar na Figura 7 a evolução do Faturamento Total da Coopercitrus ao longo dos 

anos. 

 

Figura 7. Evolução do Faturamento Total da Coopercitrus X PIB Agro Brasileiro – 2008 a 2017 

Fonte: CEPEA (2018); Coopercitrus (2009); Coopercitrus (2010); Coopercitrus (2011); Coopercitrus (2012); 

Coopercitrus (2013); Coopercitrus (2014); Coopercitrus (2015); Coopercitrus (2016); Coopercitrus (2017) e 

Coopercitrus (2018). 

 

Analisando-se o gráfico apresentado na Figura 7, fica evidenciado o crescimento 

constante do faturamento da Coopercitrus, aumentando a cada ano. É possível constatar, ainda, 

que comparativamente ao crescimento do PIB Agro Brasileiro no mesmo período, o 

crescimento do faturamento da Coopercitrus foi muito maior a partir do ano de 2014 (ano da 

implantação do projeto de Business Intelligence), como acusa a inclinação da reta de 
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crescimento. Essa constatação valida o descrito pelo entrevistado, que declarou durante a 

entrevista que o foco do projeto de Business Intelligence da Coopercitrus é o acompanhamento 

comercial e financeiro. Dessa forma, é possível afirmar que a implementação do projeto de 

Business Intelligence na Coopercitrus vem cumprindo sua missão primária, que é o de apoiar o 

seu desenvolvimento comercial, evidenciado através do aumento do faturamento a cada ano. 

 

Figura 8: Crescimento do Faturamento da Coopercitrus X PIB Agro Brasileiro – 2008 a 2017 

Fonte: CEPEA (2018); Coopercitrus (2009); Coopercitrus (2010); Coopercitrus (2011); Coopercitrus (2012); 

Coopercitrus (2013); Coopercitrus (2014); Coopercitrus (2015); Coopercitrus (2016); Coopercitrus (2017) e 

Coopercitrus (2018). 

 

Analisando-se os dados dispostos na Figura 8, pode-se visualizar o crescimento 

acumulado do faturamento total da Coopercitrus ao longo dos últimos 10 anos, bem como o 

crescimento acumulado do PIB Agro Brasileiro nesse mesmo período. 

Fica evidente o crescimento da Coopercitrus muito acima do PIB Agro nacional, tendo 

acumulado uma alta de 247,6% entre os anos de 2008 e 2017, diante de uma alta de apenas 

99,8% do PIB Agro Brasileiro no mesmo prazo. 

Como mostrado no gráfico da Figura 8, essa diferença entre os índices de crescimento 

tornou-se ainda mais acentuada após o ano de 2014, quando a Coopercitrus implementou o seu 

projeto de Business Intelligence, e a partir do que passou a crescer com índices muito superires 

ao crescimento do PIB Agro Nacional. 
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5.4.2 Ativo Total 

 

O crescimento no ativo total de uma organização demonstra o crescimento de sua 

estrutura, de seu capital e de seus recebíveis. Para que se possa analisar possíveis contribuições 

do projeto de Business Intelligence junto ao ativo total da Coopercitrus, foi elaborado o gráfico 

de acompanhamento apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9: Evolução do Ativo Total da Coopercitrus – 2008 a 2017 

Fonte: Coopercitrus (2009); Coopercitrus (2010); Coopercitrus (2011); Coopercitrus (2012); Coopercitrus (2013); 

Coopercitrus (2014); Coopercitrus (2015); Coopercitrus (2016); Coopercitrus (2017) e Coopercitrus (2018). 

 

Analisando-se os resultados referentes à evolução do ativo total da Coopercitrus, 

verifica-se que a capacidade de investimento acumulada pela organização no período entre 2008 

a 2017 representa um aumento de 269,3%, saindo de um montante de R$ 954 milhões para mais 

de R$ 3,5 bilhões. Esse crescimento acelerou-se a partir do ano de 2014, conforme fica visível 

na inflexão da curva de crescimento do Ativo Total. Apesar desse não ser um fator analisado 

no cotidiano do seu projeto de Business Intelligence pela Coopercitrus, demonstra que o 

desenvolvimento do faturamento da cooperativa tem colaborado diretamente para o 

crescimento da cooperativa como um todo. 

Cabe ressaltar, ainda, que o crescimento do ativo total está diretamente ligado aos 

investimentos que a Coopercitrus vem fazendo ao longo dos anos, através da incorporação de 

cooperativas deficitárias e de suas estruturas produtivas, ou seja, de seus ativos. Também nas 

ações de incorporação desses ativos a ferramenta de Business Intelligence pode ter contribuído, 

a partir de ações de visualização e acompanhamento dos resultados de cada um dos ativos. 
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5.4.3 Patrimônio Líquido 

 

O patrimônio líquido da Coopercitrus é composto pela somatória do Capital Social, da 

Reserva Legal, das Reservas para Assistência Técnica Educacional e Social, Ajustes de 

Avaliação Patrimonial e Outras Reservas (COOPERCITRUS, 2018). 

O crescimento do patrimônio líquido está diretamente conectado ao acúmulo de 

resultados positivos e de reservas para investimento ou distribuição. No caso específico da 

Coopercitrus, pode-se visualizar os números referentes à evolução de seu patrimônio líquido na 

Figura 10, apresentada a seguir. 

 

Figura 10: Evolução do Patrimônio Líquido da Coopercitrus – 2008 a 2017 

Fonte: Coopercitrus (2009); Coopercitrus (2010); Coopercitrus (2011); Coopercitrus (2012); Coopercitrus (2013); 

Coopercitrus (2014); Coopercitrus (2015); Coopercitrus (2016); Coopercitrus (2017) e Coopercitrus (2018). 

 

Acompanhando o histórico já verificado nos indicadores anteriores, tem-se uma 

tendência de crescimento constante no patrimônio líquido da Coopercitrus, tendo alcançado 

mais de R$ 944 milhões em 2017, acumulando um crescimento de 221%. Cabe ressaltar, ainda, 

que a partir do ano 2014 a curva de crescimento do Patrimônio Líquido apresentou uma 

aceleração em seu crescimento, conforme apresentado na Figura 10. Esse crescimento permite 

o desenvolvimento de ainda mais investimentos em produção e aquisições de novos mercados 

e segmentos de negócios. 
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5.5 PERSPECTIVAS SOCIAIS 

 

A Coopercitrus e a cooperativa de crédito Sicoob Credicitrus, nascida para atender as 

necessidades dos cooperados Coopercitrus, criaram em 2005 os Fundos de Investimento Social 

(FIS), voltado ao fomento e apoio aos projetos do terceiro setor de entidades legalmente 

constituídas e com reconhecida utilidade pública. Esses projetos contemplam ações 

educacionais em todos os níveis, voltadas a crianças e jovens vulneráveis, em situação de risco, 

bem como entidades que acolhem e/ou apoiam idosos e pessoas com necessidades especiais 

(ASC, 2018). 

Os incentivos propiciados por esses fundos são coordenados por uma iniciativa 

denominada ASC – Ação Social Cooperada Sicoob Credicitrus Coopercitrus, e possui dois 

objetivos muito claros: valorizar ambas as cooperativas e seus associados, pois os recursos são 

oriundos de uma parcela de até 1% das sobras anuais que são disponibilizadas aos seus 

associados; e fortalecer a percepção de que o modelo cooperativista gera benefícios sociais 

(ASC, 2018). 

A ASC é formada por fundos de investimento social, compostos por essa pequena parte 

das sobras da cooperativa, e destinados a apoiar projetos de instituições do terceiro setor em 

sua região de atuação, atendendo crianças em situações de risco, famílias carentes e idosos que 

sofrem necessidades. Já beneficiou dezenas de milhares de pessoas desde 2001, quando foi 

iniciado (COOPERCITRUS, 2017b). Desde sua fundação, a ASC já investiu mais de R$ 13 

milhões, contemplando mais de 200 instituições distribuídas em 60 municípios, além de outras 

ações promovidas diretamente pela ASC junto à comunidade. Além dos valores oriundos das 

sobras das cooperativas, a ASC também pode receber doações voluntárias dos cooperados, de 

outras organizações sociais, empresas fornecedoras das cooperativas e, ainda, de outras 

organizações públicas ou privadas (ASC, 2018). 

Visando apoiar as populações que são atendidas pela cooperativa, a Coopercitrus 

também desenvolve o projeto “Natal da Solidariedade” em todas as suas filiais, com o objetivo 

de arrecadar brinquedos e outras doações para doação às entidades indicadas pelos próprios 

colaboradores (COOPERCITRUS, 2017b). 

Estas ações sociais estão intimamente ligadas à visão de responsabilidade social da 

Coopercitrus junto às comunidades onde atua. Desde 2014, a cooperativa adota uma visão 

expansionista que traz desafios diários para o seu relacionamento com os novos cooperados e a 

sociedade das novas regiões alcançadas. Tomando-se como base os números que expressam o 

seu crescimento, a Coopercitrus passou de um universo de 22.030 cooperados em 2014, para 

34.138 cooperados em 2017. Isso significa que 12.108 novas famílias passaram a fazer parte da 
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sociedade envolvida nos negócios, decisões e resultados da cooperativa. Significa, também, que 

o crescimento de 102,5% neste mesmo período não se deu apenas pelo incremento do seu 

portfólio de produtos e serviços, ou da sua capacidade produtiva, mas também pelo crescimento 

de seu território de atuação, passando a abranger também as regiões Sul e Sudeste de Minas 

Gerais, além do Triângulo Mineiro (DIAS, 2018). Essa expansão territorial também traz 

desafios estruturantes com relação à população presente nas novas regiões atendidas. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a situação de fragilidade social das 

populações que habitam as regiões por onde a Coopercitrus se expande. A imensa maioria dos 

habitantes dessas localidades está diretamente ligada ao agronegócio, e muitas das ações de 

expansão da Coopercitrus passaram pela incorporação de cooperativas agropecuárias que 

passavam por graves dificuldades financeiras, algumas até próximas da insolvência. Como 

exemplo, é possível citar a CARA – Cooperativa Agropecuária Regional de Andradas e a 

Cooparaíso – Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso, 

incorporadas em 2016 e 2015, respectivamente (G1, 2016). Ambas apresentavam dívidas de 

dezenas de milhões de reais, e considerando que todo cooperado também é detentor de cotas 

das cooperativas, os impactos dessas dívidas também poderiam vir a ser sentidos nas vidas 

dessas famílias. Assim, além das ações voltadas à sociedade como um todo, certamente as 

famílias que se tornaram associadas da Coopercitrus após as incorporações também demandam 

ações sociais específicas. 

Complementando as ações de expansão da cooperativa, em 2017 cinco cooperativas 

foram incorporadas pela Coopercitrus, visando atender às necessidades dos produtores rurais 

de suas respectivas regiões, as quais sejam: Coocanastra – Cooperativa dos Produtores Rurais 

da Serra da Canastra Ltda., de São Roque de Minas – MG; Cobrac – Cooperativa Agropecuária 

do Brasil Central, de Araçatuba – SP; Coacavo – Cooperativa do Agronegócio e 

Armazenamento de Votuporanga – SP; Coopassa – Cooperativa Agropecuária de Cássia – MG; 

e Capal – Cooperativa Agropecuária de Araxá – MG (COOPERCITRUS, 2018). 

Todas essas ações demandam recursos financeiros para que possam ser desenvolvidas. 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que o crescimento da cooperativa demanda mais ações 

sociais junto às populações envolvidas, também esse mesmo crescimento permite sustentar um 

maior número de ações, diante da maior disponibilidade de recursos junto aos Fundos de 

Investimento Social, que são proporcionais às sobras da cooperativa. Assim, é possível afirmar 

que os resultados financeiros da cooperativa também suportam as ações sociais que são 

desenvolvidas, e o apoio que o projeto de Business Intelligence trouxe à gestão dos aspectos 

econômicos da cooperativa também se reflete em resultados financeiros que são aplicados no 

desenvolvimento dos aspectos sociais junto à sociedade envolvida pela Coopercitrus. 
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5.6 PERSPECTIVAS AMBIENTAIS 

 

É muito comum ouvir, dentre as pessoas que se relacionam com o agronegócio, que essa 

é uma “indústria a céu aberto”. Analisando essa afirmação, constata-se que as atividades rurais 

se desenvolvem de forma diretamente relacionada ao meio-ambiente, utilizando-se dos recursos 

naturais como meios produtivos, e agregando a esses recursos diversos tipos de matéria-prima 

(sementes, fertilizantes, defensivos) que irão resultar em uma colheita destinada a alimentar o 

mundo. Entretanto, o compromisso do produtor rural, dos profissionais que lhe orientam e das 

organizações que o apoiam na atividade agrícola, é muito grande com relação aos impactos que 

são levados a esses recursos naturais. A pesquisa e a tecnologia avançam, e da mesma forma a 

conscientização e as técnicas tem que acompanhar esse avanço para que se possa garantir a 

perpetuação dos recursos naturais para as gerações vindouras. 

Sendo uma organização que possui responsabilidades diretas sobre as comunidades que 

envolve, a responsabilidade de uma cooperativa como a Coopercitrus é muito significativa, pois 

tem dentre seus objetivos estatutários o fomento tecnológico aos seus associados. Novas 

técnicas de manejo, novos produtos, equipamentos e técnicas de aplicação de fertilizantes e 

defensivos, formas inovadoras de plantio e de colheita, integração lavoura-pecuária, dentre 

muitos outros conhecimentos precisam ser adquiridos pelos profissionais da cooperativa, e 

disseminados aos cooperados para que tenham seu uso implementado no dia a dia da 

propriedade rural. O universo de novidades tecnológicas é muito amplo, e é fundamental para 

a cooperativa contar com parceiros que possam potencializar suas ações de pesquisa e 

disseminação de conhecimento. 

Um exemplo de parceria voltada à sustentabilidade ambiental é dado pela parceria entre 

Coopercitrus e BASF, uma empresa química líder mundial em seu segmento e criadora da 

Fundação Espaço ECO, um centro de excelência em educação e gestão para a sustentabilidade. 

Sua missão é promover o desenvolvimento sustentável no ambiente empresarial e na sociedade, 

transferindo conhecimento e tecnologia, especialmente pela aplicação de soluções em 

socioecoeficiência e educação para a sustentabilidade, abrangendo aspectos sociais, ambientais 

e econômicos (COOPERCITRUS, 2014). 

Dentro dessa parceria, a Coopercitrus levou até os seus cooperados o Programa Gestão 

Sustentável – Ecoeficiência Aplicada na Cadeia de Valor. Trata-se de uma ferramenta de 

educação corporativa, desenvolvida pela Fundação Espaço ECO, voltada à capacitação dos 

cooperados para uma gestão voltada à sustentabilidade. A capacitação é desenvolvida através 

de palestras e atividades práticas relacionadas ao dia a dia do produtor rural, com foco no melhor 
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aproveitamento de insumos, redução de desperdícios, destinação dos resíduos, melhoria dos 

processos produtivos, dentre outros (COOPERCITRUS, 2014). 

Além de demandar certo recurso financeiro para ser desenvolvida, proveniente das 

sobras geradas pela cooperativa ao longo de seu exercício, esse tipo de ação depende, 

diretamente, de sólidas parcerias que a Coopercitrus mantém com fabricantes e distribuidores 

de insumos agropecuários para multiplicar o conhecimento proveniente de seus centros de 

pesquisa e campos experimentais (COOPERCITRUS, 2012). Dessa forma, é muito importante 

que a cooperativa possa identificar claramente quem são as empresas com as quais mantém 

maior nível de relacionamento e parceria comercial, pois certamente dentre esse conjunto de 

empresas as parcerias de capacitação serão mais frutíferas. Essa identificação fica muito 

facilitada através das informações que estão disponibilizadas nos painéis indicadores da 

ferramenta de Business Intelligence que foi implantada, como pode-se verificar na Figura 3 

apresentada anteriormente. Ao visualizar o ranking de fornecedores, rapidamente identifica-se 

quem são as empresas com quem a Coopercitrus possui maior volume de negócios, permitindo 

o reconhecimento de potenciais parceiros para ações como a que foi desenvolvida com a BASF. 

Outra ação que afeta diretamente a visão ambiental de sustentabilidade da Coopercitrus 

é o projeto CAR Coopercitrus – Orientando o Cooperado. Após a aprovação do Novo Código 

Florestal, e da regulamentação do CAR – Cadastro Ambiental Rural, esse passa a compor a 

política de crédito agrícola e a concessão de novos empréstimos fica condicionada à 

apresentação do CAR devidamente preenchido e validado. Ao mesmo tempo, a composição e 

análise das Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente também demandam a emissão 

do CAR para cada propriedade, de forma que possam ser consideradas pelos Programas de 

Regularização Ambiental – PRA de cada estado (COOPERCITRUS, 2017d). 

Para apoiar seus cooperados nessa nova realidade, contribuindo para a regularização de 

todas as propriedades dentro do CAR, a Coopercitrus lançou seu programa CAR Coopercitrus, 

permitindo a realização do CAR com antecedência, preparo e orientação. Através de suas 

diversas unidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a cooperativa recebe seus 

cooperados para serem atendidos pelos técnicos que irão orientá-los e ajudá-los no correto 

preenchimento do CAR. Após esse atendimento, o cooperado recebe um CAR em arquivo 

offline, para ser analisado, conferido e enviado ao respectivo órgão ambiental 

(COOPERCITRUS, 2017d). Para o acompanhamento do percentual de CARs preenchidos por 

unidade, pode ser muito simples também a construção de um painel dentro da ferramenta de 

Business Intelligence que foi implementada. 

Outra ação desenvolvida pela Coopercitrus, conectada ao pilar ambiental da 

sustentabilidade, está relacionada às Áreas de Preservação Permanente – APPs. Conforme a Lei 
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Nº 12.727, sancionada em de 17 de outubro de 2012, ficou definido que todas as propriedades 

rurais devem possuir parte de sua área voltada à preservação da mata nativa, especialmente 

quando estas estão localizadas na beira de rios ou nascentes. O descumprimento da lei pode 

trazer diversos problemas para o agricultor, tanto judicialmente como no manejo de sua 

propriedade, resultando em erosões e assoreamento de cursos de água. A alternativa para evitar 

esses problemas é o reflorestamento e o cuidado contínuo com as APPs - Áreas de Preservação 

Permanente (COOPERCITRUS, 2012). 

Buscando colaborar com seus cooperados no atendimento à regulamentação referente 

às APPs, a Coopercitrus firmou parceria com a BASF e a Fundação Espaço ECO para levar até 

eles o programa “Mata Viva de Adequação Ambiental em Propriedades Rurais”. O objetivo é 

o diagnóstico das propriedades rurais visando auxiliar a recuperação e preservação de matas 

ciliares, de acordo com as normas reguladoras, conciliando o reflorestamento às questões de 

agricultura sustentável e de um melhor manejo das áreas degradadas. O diagnóstico é feito a 

partir de imagens por satélite, verificações e registros no local e a elaboração de um mapa de 

uso de solo da propriedade, considerando todos os seus detalhes. A partir desse diagnóstico, são 

definidas as ações a serem tomadas e o tipo de vegetação indicada para cada local, sendo que 

as mudas e o primeiro manejo são doados pela própria BASF, cabendo ao produtor rural a 

manutenção da área recuperada (COOPERCITRUS, 2012). O acompanhamento de quantas 

propriedades possuem necessidade de ações de recuperação das APPs, bem como o progresso 

das ações de recuperação ambiental também poderiam ser monitoradas e quantificadas através 

de painéis dentro da ferramenta de Business Intelligence que foi implantada, porém essas 

funcionalidades não estão implementadas. 

Outro projeto desenvolvido pela Coopercitrus e que está conectado diretamente ao pilar 

ambiental chama-se Projeto Campo Limpo, no qual as suas centrais de recebimento de 

embalagens de defensivos, localizadas nas cidades de Bebedouro-SP e Catanduva-SP, buscam 

desenvolver a consciência ambiental em alunos, professores e coordenadores da rede municipal 

de ensino, comunidade e produtores rurais a partir de ações propostas pelo Dia Nacional do 

Campo Limpo (COOPERCITRUS, 2017b). 

Considerando-se que a Coopercitrus realiza a comercialização de produtos 

agroquímicos, existe uma responsabilidade direta da cooperativa em dar a destinação correta às 

embalagens descartadas desses produtos. Assim, através de sua Central de Embalagens Vazias 

de Agrotóxico, a Coopercitrus disponibiliza local apropriado para a destinação de embalagens 

vazias de defensivos em todas as cidades onde atua. Em Bebedouro-SP e Catanduva-SP, 

existem Centrais de Recebimento caracterizadas entre as mais modernas do país. Na nota fiscal 

de compra dos defensivos, a cooperativa já indica qual será o local adequado para o recebimento 
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das embalagens. Além de contribuir com o meio ambiente, essa ação também auxilia o 

cooperado no cumprimento de uma exigência legal (COOPERCITRUS, 2017b). 

Nesse mesmo sentido de assumir sua responsabilidade junto ao ambiente que a circunda, 

e dentro da visão de expansão de seus negócios, que a leva a alcançar novos mercados para seus 

produtos, a Coopercitrus verifica e assegura que o grão do café por ela comercializado está 

dentro dos critérios de boas práticas na cafeicultura. Os consumidores estão cada vez mais 

atentos ao consumo consciente, buscando maior conhecimento sobre a sustentabilidade 

econômica e a responsabilidade social e ambiental na produção do café. Certificações garantem 

que o café comercializado foi produzido respeitando-se todos os aspectos adequados à cadeia 

produtiva, com garantia de que os produtores não tenham realizado qualquer uma das práticas 

inaceitáveis na cafeicultura, tais como desmatar florestas primárias ou destruir outras formas 

de recursos naturais, por exemplo. O intuito da cooperativa é apoiar e buscar a produção 

sustentável de café, atingindo o maior número possível de produtores, de modo a atuar de 

acordo com o as exigências do mercado e do código de ética da cooperativa (COOPERCITRUS, 

2017b). 

Como relatado pelo Presidente da empresa fornecedora da ferramenta de Business 

Intelligence, bastaria a organização e a disponibilização dos dados relacionados às variáveis 

sociais e ambientais da Coopercitrus, para que se pudessem desenvolver dashboards para o 

monitoramento dessas variáveis. Com isso, a ferramenta de Business Intelligence poderia vir a 

desempenhar uma contribuição ainda mais significativa para a gestão da sustentabilidade da 

cooperativa. 

 

5.7 DISCUSSÕES 

 

Com base nas respostas obtidas pelas entrevistas realizadas, o objetivo econômico da 

Coopercitrus no desenvolvimento do seu projeto de Business Intelligence é declarado. Esse 

foco econômico balizou, inclusive, a escolha da ferramenta que foi adquirida, com base na sua 

capacidade em monitorar indicadores econômicos, no conhecimento da equipe sobre os 

negócios da Coopercitrus e, principalmente, na viabilidade de sua aquisição dentro do 

orçamento disponível. Isso reforça a preocupação da cooperativa em relação aos seus resultados 

financeiros e, também, com relação à aderência da ferramenta às suas visões estratégicas de 

negócio. 

Esse foco no pilar econômico de sua sustentabilidade vem trazendo resultados 

significativos à Coopercitrus, seja pelo crescimento de seus negócios e de sua capacidade de 

investimento, seja garantindo mais recursos financeiros para suportar o desenvolvimento de 
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projetos ligados aos pilares ambiental e social, atendendo seus cooperados e a sociedade que a 

circunda. Ao mesmo tempo, ela consegue alcançar o reconhecimento do mercado com relação 

ao seu destaque dentro do agronegócio brasileiro, conforme identificado nas análises realizadas 

a partir dos materiais originados por fontes secundárias (relatórios de prestação de contas e 

balanços). 

Uma evidência desse inter-relacionamento entre o pilar econômico e os demais pilares 

é apresentada através da criação do FIS – Fundo de Investimento Social, e da destinação a esse 

fundo de 1% das sobras da Coopercitrus. Essa é a garantia direta de que os resultados 

financeiros obtidos pelos negócios da cooperativa retornarão em forma de projetos sociais à 

comunidade que vive em seu entorno. 

 A aplicação da ferramenta de Business Intelligence passa, inclusive, pela gestão das 

equipes em campo, que têm suas atividades acompanhadas pela ferramenta de CRM (Customer 

Relationship Management) e alimentadas para o Business Intelligence. Essa gestão bastante 

próxima e efetiva da equipe busca maximizar os resultados comerciais e de fidelização dos 

produtores rurais atendidos, bem como otimizar os custos operacionais através da 

racionalização dos seus recursos em campo. Essa percepção reforça ainda mais o foco da 

cooperativa no pilar econômico de sua sustentabilidade. 

 Quando se buscou analisar quais ações e metas ligadas à sua sustentabilidade a 

Coopercitrus prioriza em sua gestão estratégica, apesar de terem sido evidenciadas diversos 

projetos e intenções conectados aos pilares social e ambiental no material que serviu como base 

para tal análise, oriundo de fontes secundárias, as respostas obtidas durante a entrevista foram 

restritas à percepção de ganhos relacionados apenas ao pilar econômico. 

Seja pelo foco no crescimento dos resultados da cooperativa, seja na busca por 

operações mais eficientes, a gestão da Coopercitrus possui como diretriz balizar suas decisões 

dentro de uma perspectiva de crescimento econômico, tendo inclusive preparado sua ferramenta 

de Business Intelligence para apoiá-la no desdobramento desse foco em ações estratégicas que 

são muito bem monitoradas e acompanhadas pelos painéis analíticos apresentados ao longo do 

trabalho. 

A percepção de que a Coopercitrus entende sua importância, também, nas perspectivas 

social e ambiental é corroborada pela sua declarada Missão, que é a de “Fornecer bens e 

serviços que atendam às necessidades de seus cooperados e clientes e contribuir efetivamente 

para o desenvolvimento das atividades agropecuárias, num ambiente que fomente o espírito de 

cooperação e responsabilidade socioambiental”. O mesmo se verifica pela sua Visão, que é a 

de “Ser referência na sociedade em que está inserida, e particularmente no sistema 
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cooperativista, pela atuação comprometida com a ética e com os princípios e valores do 

cooperativismo” (COOPERCITRUS, 2017a). 

Com relação aos resultados obtidos com a implementação do seu projeto de Business 

Intelligence, foram várias as evidências de que a Coopercitrus pode ter obtido ganhos diretos 

em sua sustentabilidade econômica, e indiretos em sua sustentabilidade social e ambiental, as 

quais puderam ser melhor suportadas pelos resultados econômicos obtidos. 

Esse êxito do projeto e sua contribuição para o sucesso da cooperativa vem de diversas 

fontes: a constatação do Coordenador de Marketing, que ao responder o instrumento de 

pesquisa apontou um crescimento de 70% nos negócios da Coopercitrus a partir do momento 

em que as decisões estratégicas passaram a ser baseadas na ferramenta de Business Intelligence; 

a verificação junto aos balanços e relatórios de prestação de contas de que o faturamento da 

cooperativa cresceu 90% nos últimos quatro anos, período que coincide com a implantação do 

projeto; e o reconhecimento, pelo mercado, do destaque que a Coopercitrus passou a ocupar 

dentro do cenário do cooperativismo agropecuário e empresarial, como um todo, através das 

diversas premiações que ela vem obtendo ao longo dos últimos anos. 

Por fim, verificou-se uma grande oportunidade para que o projeto de Business 

Intelligence venha a ser expandido para abranger, também, os pilares social e ambiental da 

Coopercitrus, uma vez que são diversas as ações desenvolvidas pela cooperativa nesse sentido, 

conforme identificado nos documentos analisados ao longo da presente pesquisa e confirmado 

através das respostas ao instrumento de pesquisa aplicado. Essas ações sociais e ambientais 

também poderiam passar a ser planejadas, acompanhadas e mensuradas através da ferramenta, 

colaborando para a composição de um Índice Geral de Sustentabilidade para a cooperativa, ao 

serem consolidadas com a visão analítica do pilar econômico, conforme sugerido por Krama, 

Spinosa e Canciglieri Junior (2009). Além de colaborar para a tomada de decisões estratégicas 

de forma orientada a construir o melhor Indicador de Sustentabilidade para a Coopercitrus, 

certamente essa métrica das ações sociais e ambientais também poderia apoiar a cooperativa a 

alcançar mercados cada vez mais sofisticados e exigentes, onde a responsabilidade 

socioambiental é um assunto cada vez mais presente em todas as negociações. 

O desenvolvimento do ambiente propício para o monitoramento concomitante dos 

índices relacionados aos pilares econômico, social e ambiental da Coopercitrus, bem como a 

consolidação dessa métrica em um indicador global de sustentabilidade para a cooperativa, 

poderiam seguir a estrutura da metodologia do Dashboard da Sustentabilidade, apresentada ao 

longo do trabalho. Para composição de seus índices poderiam ser consideradas, inclusive, as 

variáveis descritas pelo IBGE para avaliação do desenvolvimento sustentável (KRAMA; 
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SPINOSA; CANCIGLIERI JUNIOR, 2009), também conforme explorado nesta pesquisa e de 

forma a buscar-se total aderência da metodologia à realidade brasileira. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do estudo, por diversas vezes foram abordados aspectos ligados à importância 

do agronegócio brasileiro. A dimensão de possibilidades que o agronegócio traz aos 

empreendedores e produtores rurais brasileiros, também vem acompanhada de uma série de 

desafios e ameaças, como todo grande mercado mundial. 

Para vencer esses desafios e suplantar as dificuldades, o cooperativismo agropecuário 

aparece como uma solução efetiva de fortalecimento e desenvolvimento dos negócios dos 

produtores rurais, à medida que possibilita a aquisição de insumos, créditos e serviços por 

valores mais acessíveis, e garante a entrega de sua produção dentro de regras mais vantajosas 

em relação ao mercado. Ao mesmo tempo, a partir da industrialização dos produtos entregues, 

tem-se a distribuição de parte dos resultados para os cooperados, gerando uma fonte de renda 

adicional que se torna muito importante para a subsistência das famílias de produtores rurais e 

seus negócios. 

Dentro do universo cooperativista, são encontradas cooperativas de todos os portes e em 

todos os níveis de maturidade de gestão. Entretanto, ao existir uma cooperativa agropecuária 

que cresce quase 100% em 4 anos, tornando-se a maior dentro do estado com o maior PIB do 

país e figurando entre as organizações de maior destaque no Brasil, há que se buscar conhecer 

um pouco mais sobre sua gestão. 

Essa é a realidade da Coopercitrus, cooperativa agropecuária objeto deste estudo e que 

optou por desenvolver, em um período que coincide com seu crescimento, a implementação de 

um projeto de Business Intelligence de forma a aprimorar sua tomada de decisões estratégicas. 

Assim, buscou-se identificar ao longo deste trabalho as contribuições que o projeto de Business 

Intelligence trouxe à gestão da sustentabilidade da Coopercitrus, dentro da visão de suas três 

perspectivas: econômica, social e ambiental. 

O crescimento da Coopercitrus está baseado, dentre outras estratégias, no crescimento 

de sua região de atuação através da incorporação de cooperativas agropecuárias insolventes e 

em dificuldades, expandindo seus negócios até propriedades rurais que antes não eram por ela 

atendidas. Essas famílias, agora atendidas pela Coopercitrus, representam desafios além da 

ordem econômica, uma vez que normalmente são núcleos desestruturados, em condições de 

fragilidade social e, até mesmo, ambiental. 

Diante dessa ótica, os resultados obtidos por esta pesquisa apontam para a confirmação 

da hipótese de que o projeto de Business Intelligence contribuiu diretamente para os resultados 

verificados no pilar econômico da sustentabilidade da Coopercitrus, uma vez que possibilitou 

a tomada de decisões estratégicas muito mais assertivas e efetivas, conforme identificado na 
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entrevista com o Coordenador de Marketing da cooperativa, ao mesmo tempo que permitiu o 

monitoramento do desdobramento dessas decisões diretamente nos negócios da cooperativa, 

através dos dashboards que foram apresentados. Como resultado, obteve-se um crescimento de 

grande vulto nos negócios da Coopercitrus, aumentando seu faturamento, seu poder de 

investimento e seus resultados financeiros. Esses resultados na dimensão econômica da 

sustentabilidade também potencializam o fortalecimento das ações ligadas às dimensões sociais 

e ambientais da sustentabilidade da cooperativa. Isso ocorre porque 1% de suas sobras são 

dedicados ao FIS – Fundo de Investimento Social, para ações sociais junto às comunidades 

atendidas, bem como o destaque que a cooperativa alcança potencializa suas parcerias com 

indústrias agroquímicas (a exemplo do que já é realizado com a BASF), visando apoiar seus 

cooperados em ações de impactos ambientais. Isso representa as perspectivas social e ambiental 

da sua sustentabilidade sendo garantidas e viabilizadas através dos resultados obtidos junto à 

perspectiva econômica da cooperativa. 

Outra constatação oriunda da presente pesquisa é a de que ainda existem muitas 

possibilidades de crescimento e sofisticação para o projeto de Business Intelligence dentro da 

Coopercitrus. Uma dessas possibilidades é expressa através do conceito do Dashboard da 

Sustentabilidade, apresentado ao longo deste trabalho. Superadas as dificuldades em quantificar 

as ações sociais e ambientais, e registrá-las de forma a serem integradas à ferramenta de 

Business Intelligence, torna-se possível o desenvolvimento desse projeto dentro da cooperativa. 

Através dos indicadores compostos pelos diversos aspectos ligados aos pilares econômico, 

social e ambiental da cooperativa, poderia ser composto um indicador unificado que 

representaria o índice de sustentabilidade da Coopercitrus. 

Esse índice de sustentabilidade poderia ser útil para balizar o desenvolvimento 

sustentável da cooperativa, mantendo o foco no crescimento dos seus negócios sem, no entanto, 

abrir mão do seu papel de responsabilidade social e ambiental perante a sociedade que ela 

atinge. Ao mesmo tempo, existe uma perspectiva bastante estratégica para a cooperativa na 

criação desse dashboard e no acompanhamento do seu índice de sustentabilidade; o mercado 

onde a Coopercitrus desenvolve seus negócios é cada vez mais amplo, e atinge uma sociedade 

contemporânea que passou a valorizar os aspectos de sustentabilidade social e ambiental nos 

produtos que consome e nas organizações com as quais se relaciona. Assim, além dos ganhos 

diretos para o desenvolvimento da cooperativa e de seus cooperados, um projeto de 

acompanhamento do índice de sustentabilidade também poderia servir como fortalecimento da 

imagem da Coopercitrus perante os mercados com os quais ela mantém negócios. Esse 

fortalecimento de imagem pode agregar maiores e melhores negócios para a cooperativa, diante 
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da maior percepção de valor que poderia ser entregue ao seu público consumidor e, até mesmo, 

junto aos seus parceiros fornecedores. 

Buscando-se validar a assertividade deste trabalho com relação aos objetivos específicos 

que foram propostos ao início da pesquisa, tem-se resultados positivos de atendimento dos 

mesmos. 

O primeiro objetivo buscava caracterizar os principais fatores na escolha e 

implementação da ferramenta de Business Intelligence adquirida pela Coopercitrus, e esse 

objetivo foi cumprido a partir da análise das respostas que foram coletadas através da entrevista 

aplicada. Foi explícita a priorização, por parte da Coopercitrus, dos fatores ligados diretamente 

ao seu pilar econômico de sustentabilidade, bem como aspectos ligados diretamente ao sucesso 

de seus negócios. 

Já o segundo objetivo buscava investigar ações e resultados que se relacionam com os 

pilares econômico, social e ambiental da sustentabilidade na gestão de uma cooperativa 

agropecuária. Mais uma vez, através das respostas obtidas pela entrevista e das análises 

realizadas nos materiais de fontes secundárias (relatórios e balanços), ficou claro o foco da 

Coopercitrus no seu desenvolvimento econômico, mesmo diante das diversas ações ligadas aos 

pilares ambiental e social de sua sustentabilidade, conforme foi explorado ao longo deste 

estudo. 

Com relação ao terceiro e último objetivo específico, este pretendia verificar como o 

projeto de Business Intelligence poderia estar contribuindo com a gestão da sustentabilidade da 

Coopercitrus. Os resultados obtidos, tanto pela análise dos materiais de fontes secundárias 

(relatórios e balanços) como pelas respostas obtidas pelas entrevistas aplicadas, deixam claro 

que: a) o projeto de Business Intelligence apoia de diversas formas a gestão da sustentabilidade 

da Coopercitrus; b) esse apoio à gestão resume-se, de forma direta, ao pilar econômico e, de 

forma indireta, aos demais pilares pelo resultado econômico que geram; e c) existe espaço para 

acompanhar e buscar ampliar os ganhos com o projeto de Business Intelligence para a gestão 

das sustentabilidade na Coopercitrus, através do desenvolvimento do Dashboard da 

Sustentabilidade da Coopercitrus dentro da sua ferramenta. 

A partir da percepção de que os objetivos propostos neste estudo foram atingidos, restam 

as sugestões para possíveis estudos complementares que venham a ser desenvolvidos dentro 

dos assuntos que ora foram abordados. 

Certamente seria muito válida e desejável a aplicação da pesquisa também em outras 

cooperativas agropecuárias, para que se criassem indicadores de comparação do nível de gestão 

estratégica da Coopercitrus, por exemplo, em relação a estas outras organizações. Esse 

comparativo poderia embasar algumas conclusões sobre a validade da ferramenta de Business 
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Intelligence também em outros aspectos de gestão da cooperativa, complementarmente à 

análise dos pilares econômico, social e ambiental. 

Seria interessante, ainda, a exploração do ponto de vista dos fornecedores parceiros da 

Coopercitrus, para avaliar a percepção do nível de maturidade das decisões estratégicas da 

cooperativa após a adoção da ferramenta de Business Intelligence. 

Ao mesmo tempo, considerando-se a possibilidade de um estudo ainda mais 

aprofundado nos negócios mantidos pela Coopercitrus, pode-se sugerir a expansão da pesquisa 

a cada uma de suas linhas de negócios. Isso poderia permitir uma validação sobre quais 

segmentos do agronegócio são mais aderentes à implementação de uma ferramenta de Business 

Intelligence, e como essa ferramenta poderia contribuir para a gestão da sustentabilidade 

(social, econômica e ambiental) em cada uma dessas linhas específicas de negócios. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADO 

1) Qual o peso (grau de importância) que 

cada um dos aspectos abaixo representou 

no processo de decisão da Coopercitrus, 

que resultou na aquisição de sua 

plataforma de Business Intelligence? 

Em uma escala de 1 (menos importante) 

até 5 (mais importante): 

- Custo para aquisição e implementação:      1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Prazo para aquisição e implementação: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Conhecimento do fornecedor: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Monitorar indicadores econômicos: 

  

1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Monitorar indicadores sociais: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Monitorar indicadores ambientais:   1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

 

2) Além dos aspectos citados na questão 1, você poderia destacar algum outro fator importante 

para a escolha da plataforma de Business Intelligence utilizada pela Coopercitrus?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) A Coopercitrus divulga ações e metas ligadas à sustentabilidade da cooperativa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Considerando os três pilares: econômico, social e ambiental da sustentabilidade, qual o peso 

(grau de importância) que cada um deles possui no processo de tomada de decisão dentro da 

Coopercitrus, em suas atividades de gestão estratégica, tática e operacional? Favor marcar na 

escala de 1 (menos importante) até 5 (mais importante): 

- Aspectos econômicos:    1 (   )      2 (   )      3(   )      4 (   )      5 (   )        

- Aspectos sociais:     1 (   )      2 (   )      3(   )      4 (   )      5 (   )        

- Aspectos ambientais:    1 (   )      2 (   )      3(   )      4 (   )      5 (   )        

 

5) Com relação às variáveis que impactam na Sustentabilidade Econômica da 

Coopercitrus: 

Qual o nível de contribuição oferecido 

pela ferramenta de Business 

Intelligence utilizado pela 

Em uma escala de 1 (menos importante) 

até 5 (mais importante): 
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Coopercitrus, para alcançar cada um 

dos itens a seguir: 

- Vantagem Competitiva:      1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Qualidade e Custo:   1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Foco no Negócio: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Relação com o Mercado:  1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Resultados Financeiros:   1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Estratégias de Negócios:  1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

Qual o nível de importância que você 

atribui para que a ferramenta de 

Business Intelligence contemple 

informações para apoiar as tomadas de 

decisão pela Coopercitrus para 

alcançar cada um dos itens a seguir:  

Em uma escala de (menos importante) até 

5 (mais importante): 

- Vantagem Competitiva:      1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Qualidade e Custo:   1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Foco no Negócio: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Relação com o Mercado:  1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Resultados Financeiros:   1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Estratégias de Negócios:  1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

 

6) De modo geral, você acredita que o uso da ferramenta de Business Intelligence contribui para 

a gestão da sustentabilidade econômica da Coopercitrus? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) Com relação às variáveis que impactam na Sustentabilidade Ambiental da 

Coopercitrus: 

Qual o nível de contribuição oferecido 

pela ferramenta de Business 

Intelligence utilizado pela Coopercitrus 

para obter informações para tomada de 

decisão e gestão de cada um dos itens a 

seguir: 

Em uma escala de 1 (menos importante) 

até 5 (mais importante): 

- Tecnologias Limpas:      1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Reciclagem:  1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Uso sustentável dos recursos naturais: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 
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- Atendimento à legislação:  1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Tratamento de efluentes e resíduos:

  

1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Produtos ecologicamente corretos: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Impactos  ambientais: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

Qual o nível de importância que você 

atribui para que a ferramenta de 

Business Intelligence contemple 

informações para apoiar as tomadas de 

decisão pela Coopercitrus para 

alcançar informações de gestão de cada 

um dos itens a seguir:  

Em uma escala de 1 (menos importante) 

até 5 (mais importante): 

- Tecnologias Limpas:      1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Reciclagem:  1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Uso sustentável dos recursos naturais: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Atendimento à legislação:  1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Tratamento de efluentes e resíduos:

  

1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Produtos ecologicamente corretos: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Impactos  ambientais:  1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

 

8) De modo geral, você acredita que o uso da ferramenta de Business Intelligence contribui para 

a gestão da sustentabilidade ambiental da Coopercitrus? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     

9) Com relação às variáveis que impactam na Sustentabilidade Social da 

Coopercitrus: 

Qual o nível de contribuição oferecido 

pela ferramenta de Business 

Intelligence utilizado pela Coopercitrus 

para obter informações para tomada de 

decisão e gestão de cada um dos itens a 

seguir: 

Em uma escala de 1 (menos importante) 

até 5 (mais importante): 

- Assumir Responsabilidade Social:      1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Suporte no crescimento da comunidade: 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Compromisso com o desenvolvimento 

dos Recursos Humanos da empresa: 
1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 
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- Promoção e participação em projetos de 

cunho social: 
1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

Qual o nível de importância que você 

atribui para que a ferramenta de 

Business Intelligence contemple 

informações para apoiar as tomadas de 

decisão pela Coopercitrus para 

alcançar informações de gestão de cada 

um dos itens a seguir:  

Em uma escala de 1 (menos importante) 

até 5 (mais importante): 

- Assumir Responsabilidade Social:      1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Suporte no crescimento da comunidade 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Compromisso com o desenvolvimento 

dos Recursos Humanos regionais: 
1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

- Promoção e participação em projetos de 

cunho social: 
1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     ) 

     

10) De modo geral, você acredita que o uso da ferramenta de Business Intelligence contribui 

para a gestão da sustentabilidade social da Coopercitrus? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) Você considera que o projeto de implementação do Business Intelligence na Coopercitrus 

colaborou para o seu crescimento e destaque no panorama do cooperativismo agropecuário 

brasileiro? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12) A existência de um dashboard dentro do Business Intelligence da Coopercitrus, destinado 

exclusivamente a apresentar os indicadores de sustentabilidade econômica, social e ambiental 

seria importante para a gestão estratégica da cooperativa? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO IBGE 

 

Dimensão Temas Subtemas 

Ambiental 

Atmosfera 

- Emissões de origem antrópica 

dos gases associados ao efeito 

estufa 

- Consumo industrial de 

substâncias destruidoras da 

camada de ozônio 

- Concentração de poluentes no 

ar em áreas urbanas  

Terra 

- Uso de fertilizantes 

- Uso de agrotóxicos 

- Terras em uso 

agrossilvipastoril 

- Queimadas e incêndios 

florestais 

- Desflorestamento da Amazônia 

Legal 

- Área remanescente e 

desflorestamento da Mata 

Atlântica e nas áreas litorâneas 

- Desertificação e arenização 

Água Doce - Qualidade de águas interiores 

Oceanos, mares e áreas costeiras 

- Balneabilidade 

- Produção da pesca marítima e 

continental 

- População residente em áreas 

costeiras 

Biodiversidade 

- Espécies extintas e ameaçadas 

de extinção 

- Áreas protegidas 

- Tráfico, criação e comércio de 

animais silvestres 

- Espécies invasoras 

Saneamento 

- Acesso ao serviço de coleta de 

lixo doméstico 

- Destinação final do lixo 

- Acesso ao sistema de 

abastecimento de água 

- Acesso ao esgotamento 
sanitário 

- Tratamento de esgoto 

Social 

População 

- Taxa de crescimento da 

população 

- Taxa de fecundidade 

- População e terras indígenas 

Trabalho e Rendimento 

- Concentração de renda - Índice 

de Gini 

- Taxa de desemprego aberto 

- Rendimento familiar per capita 
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- Rendimento médio mensal 

Saúde 

- Esperança de vida ao nascer 

- Taxa de mortalidade infantil 

- Prevalência de desnutrição 

total 

- Imunização contra doenças 

infecciosas infantis 

- Oferta de serviços básicos de 

saúde 

- Doenças relacionadas ao 

saneamento inadequado 

Educação 

- Escolaridade 

- Taxa de escolarização 

- Taxa de alfabetização 

Habitação - Adequação de moradia 

Segurança 

- Coeficiente de mortalidade por 

acidentes de transporte 

- Coeficiente de mortalidade por 

homicídios 

Econômica 

Estrutura Econômica 

- Produto Interno Bruto per 

capita 

- Taxa de investimento 

- Balança comercial 

- Grau de endividamento 

Padrões de produção e consumo 

- Consumo de energia per capita 

- Intensidade energética 

- Participação de fontes 

renováveis na oferta de energia 

- Consumo mineral per capita 

- Vida útil das reservas minerais 

- Reciclagem 

- Coleta seletiva de lixo 

- Rejeitos radioativos: geração e 

armazenamento 

Institucional 

Estrutura Institucional 

- Ratificação de acordos legais 

- Existência de conselhos 

municipais 

Capacidade Institucional 

- Gastos com pesquisa e 

desenvolvimento ( P & D) 

- Gasto público com proteção ao 

meio ambiente 

- Acesso a serviços de telefonia 

- Acesso à internet 
Fonte: Krama, Spinosa e Canciglieri Junior (2009) 
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ANEXO B -  RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2008 
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ANEXO B - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2008 
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ANEXO C - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2009 
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ANEXO C - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2009 
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ANEXO D -  RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2010 
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ANEXO D - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2010 
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ANEXO E - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2011 
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ANEXO E - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2011 
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ANEXO F - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2012 
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ANEXO F - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2012 

 

 
 



106 

 

 



107 

 

 
 



108 

 

 



109 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2013 
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ANEXO G - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2013 
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ANEXO H - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2014 
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ANEXO H - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2014
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ANEXO I - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2015 
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ANEXO I - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2015
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ANEXO J - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2016 
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ANEXO J - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2016
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ANEXO K - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2017 
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ANEXO K - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO DA 

COOPERCITRUS – EXERCÍCIO 2017
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