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RESUMO 

SANTOS, Alex Sandro. A implantação do SICOGEA em uma academia de ginástica: 
estudo de caso em uma empresa do ramo de prestação de serviço. 2007 53p. Monografia 
(Ciências Contábeis) – Departamento de Ciências Contábeis, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2007. 
 
 
   
Para discutir a questão ambiental é preciso combinar o crescimento econômico com a sua 
prevenção ambiental tarefa não muito fácil para empresas tendo em vista que o principal 
objetivo é obter lucro. O presente trabalho objetiva em apresentar uma forma de contabilizar 
os aspectos e impactos de uma empresa prestadora de serviço sobre o meio ambiente. Para 
isso, a participação da contabilidade é importante, pois vai despertar o interesse para as 
questões ambientais, ajudando a empresa a implantar em sua gestão empresarial a variável 
ambiental, não apenas para constar na legislação, mas por uma verdadeira conscientização 
ecológica, de forma que no futuro ajude a prevenir a degradação do mesmo e assim continue 
no mercado. A metodologia adotada será um estudo de caso em uma academia de ginástica 
utilizando-se de uma entrevista semi-estruturada aos funcionários bem como proprietário da 
empresa. A trajetória metodológica divide-se em três fases, sendo a primeira revisão teórica 
da contabilidade através de levantamento bibliográfico e documental. A segunda fase envolve 
o estudo de caso que são realizadas primeiramente as entrevistas, depois de estruturada a lista 
de verificação com 97 questões, divididas em critérios e sub-critérios. Como terceira fase 
apresenta-se o plano resumido de ação contábil-ambiental, composto por 5W2H. Assim, 
mostram-se as conclusões do trabalho, que comprovam o grau de sustentabilidade geral de 
54,64 % comprovando assim uma situação regular, onde apresenta-se como prioridade de 
atendimento a necessidade da empresa no sentido de ter um conhecimento sobre a 
importância de uma gestão voltada para o meio ambiente procurando conscientizar para uma 
diminuição dos aspectos e impactos ambientais. 
 
 
 
Palavras - Chave: Gestão ambiental, Contabilidade ambiental. SICOGEA. 
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1. INTRODUÇÃO 

No presente capitulo, apresentam-se o tema e problema do trabalho, seus objetivos 

geral e específico. A justificativa do estudo, assim como a metodologia aplicada, limitação do 

estudo e a estrutura e descrição do capitulo. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Atualmente, as empresas refletem situações que afetam de forma direta a sociedade 

e seus componentes, porque a sociedade vem sofrendo transformações profundas nas mais 

diversas áreas, as quais exigem informações confiáveis e principalmente transparência por 

parte das empresas para que elas possam atuar de forma mais efetiva e eficiente. 

Diante disso, as empresas, tornam-se cada vez mais capazes de compreender e 

participar das mudanças estruturais na sua organização haja vista que a sociedade quer que 

busquem melhorias internas e ações de preservação do meio ambiente assim como 

investimentos no bem estar dos empregos e clientes como um diferencial competitivo. 

A responsabilidade social cada vez mais ganha vigor e atualidades a discussão sobre 

o papel das empresas como agentes sociais no processo de desenvolvimento, econômico e 

ambiental. 

A responsabilidade social provoca um sentido de obrigação da empresa com a 

sociedade, devido a crescente e assustadora degradação ambiental, as empresas sentem-se 

obrigadas a incorporar aos objetivos de obtenção de lucros a responsabilidade social, que vai 

abranger todo o bem-estar da população. 

 

1.2 TEMA E PROBLEMA 

 

A concorrência acirrada das prestadoras de serviços, a evolução constante dos meios 

de comunicação e a crescente preocupação com a qualidade de vida e conseqüentemente com 

o ambiente em que se vive, faz com que as empresas tenham mais uma tarefa a incluir em 

seus programas de obtenção de lucro, a chamada responsabilidade social, que exigem cada 

 

 



 11 

vez mais das empresas para que busquem alternativas tecnológicas diferenciadas para dar 

continuidade as suas atividades econômicas de maneira que consigam reduzir o impacto e a 

degradação do meio ambiente. 

Seja qual for a atividade desenvolvida pela empresa, o uso eficiente dos recursos 

naturais se faz necessário. É comum no Brasil, a preocupação do empresário com o bom 

atendimento e a área fiscal da contabilidade, não dando atenção ao meio ambiente, a reação 

por parte da sociedade para um desenvolvimento econômico que não gere prejuízo para as 

gerações futuras, deve ser respondida pelas empresas como uma condição essencial à atual 

globalização existente. 

As organizações precisam compartilhar o entendimento que deve existir um objetivo 

comum, e não um conflito, entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, tanto para 

o momento presente como para o futuro. 

Para uma empresa prestadora de serviços corporais, que trata seus serviços visando 

uma preocupação com a saúde, estética e uma melhor qualidade de vida, não pode mostrar 

uma imagem negativa quanto a questão relacionada ao meio ambiente para não sofrer multas 

ou ainda ter uma imagem negativa de seus clientes. 

Levando este estudo para dentro de uma academia de ginástica, efetuando um 

levantamento das atividades realizadas pela mesma. Podendo assim, descobrir quais são seus 

aspectos e impactos ambientais. 

Portanto, este trabalho, tem como tema, analisar os aspectos e impactos ambientais 

com o auxilio da contabilidade, em uma prestadora de serviços. 

Diante disso a problemática, deste trabalho fica resumida na seguinte questão 

problema: Qual o grau de sustentabilidade ambiental de uma prestadora de serviço a partir 

da aplicação parcial do SICOGEA? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar os aspectos e impactos 

ambientais de uma academia de ginástica com o auxílio do SICOGEA. 
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Os objetivos específicos, estabelecidos a partir do objetivo geral fixado, são os 

seguintes: 

• Conhecer os procedimentos de rotina da academia de ginástica para servir de base na 

análise; 

• Analisar as atividades na área ambiental da academia de ginástica através da aplicação 

parcial do SICOGEA; 

• Comentar sobre o resultado obtido através da análise de sustentabilidade e plano 

resumido de gestão ambiental para a empresa pesquisada. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

É contínua e crescente a percepção das empresas de que de nada valem suas 

estratégias de negócios para ampliar mercados, conquistar clientes e obter resultados 

favoráveis se não considerarem que tudo está vinculado à boa execução dos processos que 

compõem sua cadeia produtiva. Além disso, também é patente a idéia de que a otimização 

desses processos está diretamente relacionada ao melhor desempenho das pessoas na 

organização, em um contexto de responsabilidade social e de correta postura em face das 

questões ambientais, visto que a importância da responsabilidade social para as instituições 

vem crescendo com o decorrer do tempo e este foi um dos principais fatores que motivou a 

escolha desse tema para o presente estudo. 

A influência do movimento ecológico nos negócios possui ainda o benefício de 

ganhos intangíveis crescentes, mas com efeitos econômicos certamente importantes para o 

resultado econômico da empresa. As organizações que tomarem decisões estratégicas 

integradas à questão social e ambiental, conseguem significativas vantagens competitivas, 

como redução de custos e incremento de resultados a médio e longo prazo. 

Dentro deste quadro, os gestores devem apresentar uma postura que aponte uma 

atitude positiva diante deste novo padrão de comportamento socialmente responsável que a 

sociedade espera das empresas. Para tanto, as empresas podem dispor de instrumentos 

capazes de evidenciar objetivamente e com muita clareza o seu processo financeiro e social, 

deste modo deixando claro sua responsabilidade para com um bom planejamento ambiental 

que traz efeitos benéficos à sociedade e conduz à continuidade dos negócios. 
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A obtenção do bom entendimento do entorno em que a empresa se insere no que tange 

às questões ambientais torna–se então primordial. A compreensão dos fenômenos associados 

pode se dar de várias maneiras, mas para que haja maior objetividade para os usuários deste 

tipo de informação, utiliza–se neste estudo o SICOGEA, o qual se apresenta como um método 

que sistematiza de forma particular as informações constantes nas demonstrações contábeis, 

financeiras e gerenciais da empresa. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

A metodologia adotada para realização deste estudo, procura utilizar de técnicas e 

métodos científicos na obtenção de resultados relevantes ao assunto abordado. Assim, esse 

estudo quanto aos objetivos será exploratório e descritivo. 

Segundo Gil (2002, p. 80), “a pesquisa exploratória tem como característica buscar 

conhecer com maior profundidade o assunto a torná-lo claro ou construir questões 

importantes para a condução da pesquisa”. Nesta direção, os objetivos desta pesquisa 

emprestam–lhe a característica de um estudo de caráter exploratório. 

Como desenvolvimento procedimental do método aplicado se tem um estudo de 

caso realizado na empresa “Superação Centro de Condicionamento Físico Ltda – ME”. Gil 

(2002, p. 88) salienta que “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo 

de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos detalhados do mesmo, 

tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados”. 

Em relação à forma de tratar o tema–problema, o mesmo foi abordado de maneira 

prevalentemente descritiva no seu desenvolvimento, que se dá através de coleta dados com 

vistas a sua identificação para posterior relato e comparação. Por outro lado, quanto aos 

resultados produzidos a pesquisa apresenta–se quantitativa, uma vez que, ao final, chega–se à 

atribuição de graus de sustentabilidade à empresa estudada (GIL 2002, p. 45). 
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1.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 
Conforme Rover, Alves e Borba (2005), este estudo não levou em consideração 

aspectos econômicos e culturais na análise descrita. Embora estes aspectos sejam relevantes, o 

trabalho proposto procura mostrar apenas o envolvimento da academia com a gestão 

ambiental e redução do impacto ambiental através do grau de sustentabilidade que será 

alcançado com a aplicação parcial do SICOGEA. 

É importante destacar que este trabalho teve como base para pesquisa documentos 

extraídos da contabilidade que foram apresentados pelo proprietário da empresa, sendo que os 

mesmos podem não evidenciar fatos cotidianos, além de necessariamente não demonstrar 

valores percentuais ou quantitativos em geral do impacto ambiental que a empresa possa 

realmente sob uma perspectiva mais ampla, ainda limitando as resposta do entrevistado. 

 

 

1.7 ESTRUTURA E DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

A estrutura do trabalho pode ser descrita em quatro capítulos. 

No primeiro, demonstra-se a importância e relevância do tema discutido por esse 

trabalho, identificando também o problema a ser respondido, os objetivos geral e específicos, 

a justificativa, a metodologia aplicada para obtenção dos dados e análise do estudo, com sua 

trajetória e, evidencia os fatores limitantes da pesquisa. 

Quanto ao segundo, compreende a base teórica necessária para estruturação, 

obtenção e análise dos dados obtidos. O mesmo define como fundamental o conhecimento 

teórico dos seguintes temas: Empresas de serviços e contabilidade ambiental, 

responsabilidade social, balanço social, gestão ambiental, sistema de gestão ambiental, 

método GAIA e sistema SIGOGEA. 

O terceiro capítulo abrange o estudo de caso e está estruturado de forma a 

demonstrar a evolução histórica da instituição, logo após, tem-se a aplicação da Terceira 

Etapa, especificamente a Primeira Fase do SICOGEA – Sistema Contábil-Gerencial 

Ambiental. No final apresenta-se um plano resumido da gestão ambiental. 

 No quarto capítulo apresentam-se as conclusões e sugestões para futuros trabalhos, 

seguido das Referências e Anexos. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem como objetivo contextualizar a evolução e importância da 

contabilidade nas transformações sociais empresariais sofridas nos últimos anos e que 

levaram as organizações a redefinirem seus conceitos sobre as questões de responsabilidade 

social e ambiental. 

 

2.1 AS EMPRESAS DE SERVIÇOS E A CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

2.1.1 Empresas de Serviços 

 

As empresas prestadoras de serviços atualmente ocupam fatia crescente da economia 

dos países industrializados. De acordo com Kotler e Armstrong (1998, p.455-457), os serviços 

são caracterizados de quatro maneiras. 

a) Intangíveis 

Os serviços são intangíveis quando não podem ser vistos, provados ou sentidos antes 

de serem comprados. 

b) Inseparáveis 

São inseparáveis quando são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, 

independente do momento da venda. 

c) Variáveis 

Os serviços são variáveis porque a sua qualidade depende de onde, como e quando são 

realizados. 

d) Perecíveis. 

Perecíveis são aqueles serviços que não podem ser estocados para a venda ou uso 

posterior. 

Percebe–se que ainda são poucas e conservadoras as variáveis consideradas na 

literatura, que visam caracterizar o desempenho de um determinado serviço prestado. Por 

outro lado, faz–se importante que as empresas realizem um maior controle de todo o seu 

processo produtivo a fim de tornarem-se mais sustentáveis e assim conseguirem manter–se no 

mercado de forma sustentável. 
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2.1.2 Contabilidade Ambiental 
 
 

O termo desenvolvimento sustentável foi criado no ano de 1987 pela ex–ministra da 

Noruega Gro Harlem Brundtlan. No relatório emitido à época pelo qual aquela ministra se 

manifesta, tem-se a definição de desenvolvimento sustentável definido como: 

Aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade 
de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades, como também é uma 
forma de otimizar o uso racional dos recursos naturais e a garantia de conservação e 
do bem estar para as gerações futuras (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO). 

Este conceito busca a idéia de um processo contínuo de mudanças que podem ser 

alcançadas em conseqüência do desenvolvimento de novos métodos, sistemas ou tecnologias 

que permitam uma exploração racional dos recursos naturais, o que afeta diretamente o ramo 

da contabilidade e suas derivações. 

Para Oliveira (2004, p. 220) é o ramo da contabilidade que trata do reconhecimento de 

todas as transações que afetam o meio ambiente e o patrimônio de empresas e organizações, 

sendo esta parte denominada então de ativos e passivos ambientais. 

Com esta ótica em mente pode–se estabelecer que a contabilidade ambiental possui 

atuação no processo de facilitação das decisões relativas às questões ambientais das 

organizações. A operacionalização desta possibilidade se dá a partir da seleção de indicadores 

que permitem a análise de dados e a avaliação das informações relacionadas aos critérios da 

dinâmica ambiental analisada, além da comunicação, revisão e melhoria periódica de tais 

procedimentos. 

 

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
 

Há pelo menos 60 anos a responsabilidade social está no centro de muitos debates. No 

início esse assunto entrava em pauta em momentos de crises econômicas e sociais, mas nas 

duas últimas décadas sua importância tem crescido em função da globalização, fenômeno 

complexo e de múltiplas dimensões que influencia e afeta de forma definitiva a vida humana. 

Na visão econômica, a globalização refere-se às empresas multinacionais que integram 

suas operações produtivas. Estas empresas compõem grande parte do mercado internacional 

de bens e serviços. 
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No Brasil, os primeiros registros de responsabilidade social datam da década de 1960, 

com o surgimento das associações empresariais vinculadas a instituições religiosas. 

Atualmente temos a aplicação das normas ISO de qualidade ambiental, pelas quais se procura 

mostrar o empenho empresarial em contribuir para uma sociedade com uma melhor qualidade 

de vida. 

 

2.2.1 Novos Paradigmas 

 

Assim, no bojo dessa nova base de discussão da responsabilidade social se apresentam 

novos paradigmas de gestão dos negócios. Atualmente, além da redução de custos e 

incremento nos lucros, uma empresa que queira ser reconhecida como ecologicamente correta 

deve zelar por uma atividade que trate os danos ambientais decorrentes de forma tecnicamente 

segura, principalmente quando há inserção da empresa no mercado globalizado. 

Essa mudança nas empresas abre caminho para uma nova forma de gestão que deve 

incluir a responsabilidade social empresarial. Sabe–se, ainda, que os prejuízos oriundos da 

globalização não foram muito bem compreendidos em razão das dificuldades de 

acompanhamento das operações das empresas multinacionais, ou porque seus impactos não 

seriam tão visíveis à maioria dos países e de sua população. Paralelamente, a forte campanha 

ideológica em favor dos “ganhos” da globalização também dificultava a compreensão do 

processo em curso como consta no site da Revista Responsabilidade Social Empresarial:  

A partir dos anos 80, grupos de pressão organizados começaram um lento processo 
para acompanhar esse movimento. Os grupos percebiam que os benefícios das 
estratégias de empresa multinacionais eram localizados, resultando em custos 
elevados – aumentando o desemprego e a exclusão social - em diferentes segmentos 
produtivos e regiões do globo. (http://www.responsabilidadesocial.com/article/ 
article_view.php?id=731) 

 

O enorme poder conquistado pelas empresas acabou tornando-as vítimas do próprio 

sucesso. Da mesma forma que cresceu o mercado para os produtos de marcas globais, cresceu 

também o interesse em saber como esses bens e serviços eram produzidos. 

Começa então a reação da sociedade: multinacionais são denunciadas, exatamente 

aquelas que procuravam obter vantagens e ganhar competitividade calcada na exploração de 

trabalhadores e em cima de legislações nacionais mal adaptadas à defesa do meio ambiente. 
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Em um movimento de reação às denuncias da sociedade, as empresas multinacionais 

perceberam que era preciso dar uma resposta positiva. 

Surge então a Responsabilidade Social Empresarial como um movimento de grandes 

empresas que procuram ajustar suas operações produtivas e suas relações sociais às 

expectativas dos atores sociais. Sem dúvida, esta foi uma reação das empresas quando 

perceberam que suas marcas líderes poderiam ser afetadas pelos movimentos 

antiglobalização, o que punha em risco sua imagem junto aos consumidores. 

Ainda no site Revista Responsabilidade Social Empresarial: 

 Para as empresas multinacionais, a responsabilidade social representa um enorme 
desafio. Poucas estão efetivamente globalizadas em suas condutas e 
comportamentos perante aos órgãos reguladores e organismos multilaterais. O 
objetivo da responsabilidade social empresarial é tornar o comportamento dessas 
empresas o mais próximo possível de um comportamento padrão “universal” de 
conduta. (http://www.responsabilidadesocial.com/article/article_view.php?id=1) 

 

A responsabilidade social empresarial pode ser definida a partir de quatro 

entendimentos mais recorrentes, que surgiram em função das diferentes visões sobre o papel 

a) Responsabilidade Legal 

As empresas devem exercer sua atividade produtiva respeitando a legislação vigente. 

b) Responsabilidade Ética 

São comportamentos e normas éticas que a sociedade espera que sejam seguidos pelas 

empresas. 

c) Responsabilidade Filantrópica 

É o papel social das empresas assumido voluntariamente, sem clara expectativa da 

sociedade. As ações são escolhas individuais de administradores e corporações que 

julgam como devem investir tempo, dinheiro e talento (CAMPO. 2004; p.47)  

d) Responsabilidade Econômica 

A principal função das empresas é produzir bens e serviços que a sociedade demanda 

e vendê-los com lucro. 

É importante destacar que o conceito de responsabilidade social empresarial está em 

constante disputa e desenvolvimento. As diferentes visões apresentadas não são indicações de 

fronteiras marcadas entre as ações de responsabilidade social empresarial desenvolvida pelas 

empresas. O que existe de fato é um processo contínuo e bastante fluido de ações que 

combinam os elementos que foram resumidamente apresentados. (DONAIRE,  1999; p. 63). 
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2.2.1 Balanço Social  

 

É um demonstrativo publicado anualmente pela empresa reunindo um conjunto de 

informações sobre os projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados, 

investidores, analistas de mercado, acionistas e à comunidade. É também um instrumento 

estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade social 

corporativa.(DONAIRE,  1999; p 71). 

No balanço social a empresa mostra o que faz por seus profissionais, dependentes, 

colaboradores e comunidade, o que fornece transparência às atividades praticadas pela 

empresa na busca da melhoria da qualidade de vida em geral. Ou seja, sua função principal é 

tornar pública a responsabilidade social empresarial pela construção de maior vínculo entre a 

empresa, a sociedade e o meio ambiente. 

O balanço social é uma ferramenta que, quando construída por múltiplos profissionais, 

tem a capacidade de explicitar e medir a preocupação da empresa com as pessoas e a vida no 

planeta. 

O balanço social favorece a todos os grupos que interagem com a empresa. Aos 

dirigentes fornece informações úteis à tomada de decisões relativas aos programas sociais que 

a empresa desenvolve. Seu processo de realização estimula a participação dos funcionários e 

funcionárias na escolha das ações e projetos sociais, gerando um grau mais elevado de 

comunicação interna e integração nas relações entre dirigentes e o corpo funcional. 

Aos fornecedores e investidores, informa como a empresa encara suas 

responsabilidades em relação aos recursos humanos e à natureza, o que é um bom indicador 

da forma como a empresa é administrada. 

Para os consumidores, dá uma idéia de qual é a postura dos dirigentes e a qualidade do 

produto ou serviço oferecido, demonstrando o caminho que a empresa escolheu para construir 

sua marca. E ao Estado, ajuda na identificação e na formulação de políticas públicas. 

Percebe–se assim que o balanço social constitui–se em importante ferramenta da 

contabilidade ambiental, dentro de um assunto maior que se coloca na forma de “Gestão 

Ambiental”. 
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2.3 GESTÃO AMBIENTAL 

 
A questão ambiental tem se configurado como uma das mais importantes atividades 

relacionadas a todo o empreendimento. Seja no ramo comercial ou de serviços, os gestores 

precisam estabelecer atividades paralelas que auxiliem na consecução dos objetivos da 

empresa, evitando por outro lado o desperdício de recursos e controlando as externalidades e 

impactos ambientas internos provenientes de suas atividades. 

Antonius (1999; p.3) revela que, de modo geral, o gerenciamento ambiental pode ser 

conceituado como a integração de sistemas e programas organizacionais que permitam: 

a) o controle e a redução dos impactos no meio ambiente, devido às operações ou 

produtos; 

b) o cumprimento de leis e normas ambientais; 

c) o desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para minimizar ou eliminar 

resíduos industriais; 

d) o monitoramento e avaliação dos processos e parâmetros ambientais; 

e) a eliminação ou redução dos riscos ao meio ambiente e ao homem; 

f) a utilização de tecnologias limpas (Clean Technologies), visando economizar os 

gastos de energia e materiais; 

g) a melhoria do relacionamento entre a comunidade e o governo; 

h) a antecipação de questões ambientais que possam causar problemas ao meio 

ambiente, e particularmente, à saúde humana. 

Segundo Wernke (2000), defender o meio ambiente deixou, então, de ser apenas 

assunto de ecologistas e passou a ter grande influência nas estratégias empresariais. 

Por isso algumas empresas estão procurando mudar a filosofia de satisfação das 

necessidades do consumidor, visando uma qualidade de vida melhor para a sociedade, o que 

se dá pela intervenção positiva sobre os problemas ambientais. 

 

2.3.1 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

 

Para que seja estabelecido um Sistema de Gestão Ambiental, deverão ser identificados 

todos os aspectos pertinentes às atividades, produtos e serviços das organizações e os 

impactos significativos que poderão provocar no meio ambiente. 
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Segundo Queiroz (2000; p. 79) a implementação de processos de gestão possibilita 

controlar o rendimento e a adequação de recursos humanos e materiais aos processos de 

trabalho internos, além de disponibilizar aos setores envolvidos, como fornecedores, clientes e 

investidores uma forma mais ágil, transparente e livre de vícios. 

Para tanto, algumas empresas se utilizam de modelos de gestão ambiental já 

existentes. A seguir estão relacionadas formas de medir a gestão ambiental. 

 

2.3.2 Método GAIA 

 

Este método foi desenvolvido em 2001, pelo engenheiro agrônomo Alexandre de 

Ávila Lerípio, como parte do doutorado em engenharia de produção na UFSC (Universidade 

Federal de Santa Catarina). O GAIA - Um Método de Gerenciamento de Aspectos e Impactos 

Ambientais caracteriza-se pelo seu enfoque no desempenho ambiental das organizações onde 

foi aplicado, (CAMPO, 2004). 

Os princípios do GAIA são idênticos aos pressupostos básicos de gerenciamento 

reconhecidos pela NBR ISO 14.001:  

a) a melhoria contínua; 

b) a prevenção da poluição e 

c) o atendimento à legislação. 

Segundo Lerípio (2001, p.66), o GAIA “busca aproveitar as vantagens potenciais de 

todas essas filosofias e métodos de gerenciamento através de uma integração de abordagens, 

atividades e técnicas peculiares a cada uma delas’”. 

Uma das formas que o método GAIA utiliza para identificar os aspectos ambientais é 

chamada de Mapeamento da Cadeia de Produção e Consumo. A descrição deste mapeamento 

é fundamentada na avaliação do ciclo de vida, cujo objetivo é identificar os processos mais 

impactantes. 

O método GAIA apresenta três fases fundamentais e cada fase é dividida em várias 

atividades onde são estudados os objetivos e todos os resultados esperados com a 

implementação da mesma. São elas a Sensibilização, Conscientização e a Capacitação. 

Abaixo Quadro 1 mostra de forma detalhada cada fase do processo. 
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FASES OBJETIVO ATIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

1.1 AVALIAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE DO 

NEGÓCIO 

Conhecimento do nível atual 
de desempenho ambiental da 

organização pela alta 
administração. 

1.2ANÁLISE ESTRATÉGICA 
AMBIENTAL 

Comparação do desempenho 
atual com aquele apresentado 
por filosofias defensivas, 
reativas, indiferentes e 

inovativas de gerenciamento. 
1.3 COMPROMETIMENTO 

DA ALTA 
ADMINISTRAÇÃO 

Definição da Missão, Visão, 
Política e Objetivo 
Organizacionais. 

 
 
 
 
 
 

1. SENSIBILIZAÇÃO 

 
 
 
 
 

Comprometer a 
alta administração 
com a melhoria 
contínua do 
processo 

1.4 PROGRAMA DE 
SENSIBILIZAÇÃO DE 

PARTES INTERESSADAS 

Sensibilização dos 
colaboradores, fornecedores, 

comunidade, órgãos 
ambientais, clientes. 

2.1 MAPEAMENTO DA 
CADEIA DE PRODUÇÃO DE 

CONSUMO 

Identificação da cadeia de 
ciclo de vida do produto desde 
a extração de matérias primas 

até a destinação final do 
produto pós-consumo. 

2.2 MAPEAMENTO DO 
MACROFLUXO DO 

PROCESSO 

Identificação das etapas do 
processo produtivo da 
organização alvo. 

2.3 ESTUDOS DE 
ENTRADAS E SAÍDAS DOS 

PROCESSOS. 

Identificação qualitativa das 
matérias primas, insumos 

utilizados, produtos, resíduos, 
efluentes e emissões de cada 

etapa do processo. 

 
 
 
 
 
 

2.CONSCIENTIZAÇÃO 

 
 
 
 

Identificar a 
cadeia de 
produção e 

consumo e os 
principais 
aspectos 

ambientais, 
especialmente o 

processo 
produtivo da 

organização alvo. 
2.4 INVENTÁRIO DE 

ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

Identificação dos principais 
aspectos e impactos 

ambientais do processo 
produtivo. 

3.1 IDENTIFICAÇÃO 
CRIATIVA DE SOLUÇÕES 

Propostas de soluções para os 
principais aspectos e 

impactos. 
3.2 ESTUDOS DE 

VIABILIDADE TÉCNICA - 
ECONOMICA E 
AMBIENTAL 

Definir qual a solução mais 
viável sob pontos de vista 
técnicos, econômico e 

ambientais. 

 
 
 
 

3.CAPACITAÇÃO 

 
 

Capacitar os 
colaboradores a 

definir e 
implementar as 
melhorias no 
desempenho 
ambiental. 

 
3.3 PLANEJAMENTO 

Definição de Objetivos e 
Metas, Planos de Ação e 

Indicadores de Desempenho. 

Quadro 1: Fases e atividades do Método GAIA. 
Fonte: Lerípio, 2001. 

 

Após um exame do Quadro 1, percebe–se que para se obter mais subsídios para 

tomadas de decisões faz–se necessário uma amplificação do que foi concebido no Método 

GAIA. Surge assim o Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA) como um método 

de avaliação das ações da empresa pelo qual se demonstra os processos ambientais aliados à 

tecnologia e à valoração das questões ambientais. 
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2.3.3 Sistema SICOGEA (Sistema Contábil Gerencial Ambiental) 

 
Com a necessidade de um método que enfatizasse a contabilidade com as questões 

ambientais, foi criado em 2004 o SICOGEA (Sistema Contábil Gerencial Ambiental). 

Segundo Pfitscher (2004, p. 102);  

Os gestores não percebem o quanto o processo de gestão ambiental pode estar 
interferindo nas questões ambientais, sociais, políticas e econômicas. Neste sentido, 
é papel da controladoria disponibilizar ou possibilitar informações para definição de 
formas de atuação que preservem o meio ambiente sem interromper a continuidade 
das atividades de forma competitiva no mercado. 

O sistema SICOGEA é aplicado desde o inicio das atividades produtivas da empresa e 

possui três etapas. 

a) Integração da cadeia produtiva. 

b) Gestão de controle ecológico. 

c) Gestão da contabilidade e controladoria ambiental. 

O Quadro 2 mostra um resumo das três etapas. 

Etapas da Proposta Descrição 

 

 

Integração da cadeia 

Envolvimento da cadeia produtiva. Alinhamento da cadeia 
de suprimentos envolvendo a identificação das necessidades 
dos clientes e fornecedores. Pode também ser considerado o 
input para o processo de gestão ambiental, ou seja, verificar 

as degradações causadas em cada atividade e sua 
formatação como um evento econômico. 

 

Gestão de controle ecológico 

Implementação da gestão ecológica e dos processos para a 
certificação e envidar esforços no sentido de reduzir ou 

eliminar impactos ambientais. 

 

 

Gestão da contabilidade e controladoria ambiental 

Avaliação dos efeitos ambientais capazes de relacionar 
aspectos operacionais, econômicos e financeiros da gestão 
(investigação e mensuração); avaliação dos setores da 
empresa (informação) e implementação de novas 

alternativas para continuidade do processo (decisão). 

Quadro 2: Etapas da proposta de modelo de sistema contábil – gerencial ambiental 
Fonte: Ferreira (2002, apud Pfitscher, 2004, p. 103). 

 

Cada etapa possui suas fases específicas, denotando as prioridades para o 

funcionamento do sistema, conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Estrutura do SICOGEA 
Fonte: Pfitscher, 2004, p. 106. 
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É bom lembrar que primeiramente o SICOGEA foi implementado e testado em uma 

Cadeia Produtiva de arroz ecológico, porém foram realizadas adaptações e estudadas várias 

outras empresas, tais como: do ramo hospitalar ; cosméticos e outros. 

A primeira etapa mostra a formulação dos grupos de trabalho, as discussões sobre os 

procedimentos a serem adotados, interagindo numa ação de convencimento. 

Na segunda o diagnóstico das empresas envolvidas, principalmente no que se refere 

aos fornecedores verificando se possui controles ecológicos e na terceira tem-se o 

envolvimento dos aspectos econômicos e ambientais, assunto que está sendo desenvolvido 

neste trabalho. 
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3  ESTUDO DE CASO 

 

Este estudo de caso está estruturado de forma a apresentar a empresa e descrição de 

seus serviços, logo após, aplicar o sistema SICOGEA, Terceira Etapa – Primeira fase, através 

dos dados obtidos sobre ela, posteriormente analisá-los, e ainda, propor uma forma de gestão 

utilizando a contabilidade para tal. 

 

3.1  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa Superação Centro de Condicionamento Físico Ltda, está situada na Rua 

Candido Amaro Damásio, 267 no bairro de Barreiros, Município de São José no estado de 

Santa Catarina. 

Iniciou suas atividades em agosto de 1996, e hoje conta com os seguintes serviços: 

Aulas de Musculação, Ginástica, RPM, Kung Fu, Natação e Hidroginástica. 

A empresa tem dois sócios, Euclides José dos Santos Neto, responsável pela parte 

administrativa e financeira e Marcelo Ouriques, formado no curso de educação física e 

responsável pela parte administrativa e área técnica. 

A Figura 2 mostra uma visão do prédio da academia. 

 
Figura 2: Vista da frente da academia 

Fonte: Autor 2006 

 



 27 

A busca de novos clientes se da por meio da comunicação entre os clientes, jornal 

local, panfletos e eventos como rua de lazer e corridas.   

A estrutura da academia ocupa uma área de 3510 m² (três mil quinhentos e dez 

metros quadrados) e possui disponível todas as utilidades necessárias para este 

empreendimento, que são: 

a) micro computadores; 

b) linha telefônica; 

c) TV; 

d) aparelho de videocassete; 

e) DVD e CD; 

f) som; 

g) equipamentos diversos para prática de atividades físicas; 

h) mobília de escritório etc. 

 

Na Figura 3 temos uma visão geral da estrutura da academia destacando as áreas e a 

identificação e medidas. 

Na Figura 4 procura-se mostras através de cores as áreas comuns para todos os 

clientes e as áreas especificas onde são realizados cada prestação de serviço. 
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Figura 3: Planta medida e descrição de áreas 
Fonte: elaborada pelo Autor, 2007. 
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Figura 4: Planta por cores de cada setor 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2007. 
 
Utilizou-se de cores na Figura 4 para o leitor ter uma visão mais detalhada da 

estrutura da empresa com a atuação de cada setor e modalidade de atividade praticada. 
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CLIENTE 

RECEPÇÃO 
MUSCULAÇÃO 

GINASTICA 

KUNG FU RPM 

HIDROGINASTICA 

NATAÇÃO 

3.2 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO 

 

A principal atividade desenvolvida na academia é a prática da cultura física. Para 

isso o cliente (aluno) ao chegar à academia pela primeira vez é recepcionado e levado para 

conhecer as instalações por um funcionário que lhe oferece uma aula experimental. Por fim, 

são apresentados ao cliente os planos de serviço para as atividades de interesse a serem 

praticadas. 

Feita a escolha da modalidade o cliente paga uma taxa de matrícula junto com a 

primeira mensalidade, sendo que o valor de mensalidade dependendo do plano escolhido, o 

aluno é convidado a fazer uma avaliação física. 

O tempo de permanência na academia depende da modalidade praticada. As aulas de 

natação e hidroginástica são de 45 min (quarenta e cinco minutos); as aulas de RPM tem 

duração de 1h (uma hora); Musculação, ginástica e Kung Fu possuem horário livre, mas 

observa–se que na prática consome–se um tempo médio de permanência de 1h e 20 min (uma 

hora e vinte minutos). 

Todas as atividades são orientadas por um professor qualificado para tal finalidade. 

Como atividade secundária, existe a locação de salas onde funcionam a lanchonete, a 

loja de suplementos alimentares, o centro estético, escritórios e lojas esportivas. 

Figura 5: Fluxograma de encaminhamento do cliente 
Fonte: elaborado pelo autor, 2007. 

 

Conforme a Figura 5, a primeira fase do processo fica com quatro recepcionistas 

estagiárias que têm a função principal de atender o cliente e fazer os seguintes serviços 

administrativos: 
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a) cobrar de mensalidade; 

b) marcar de horários; 

c) controlar de pagamentos; 

d) emitir de boletos bancários, recibos e notas fiscais, e 

e)  atender ao telefone. 

As quatro recepcionistas são estagiárias. 

Por sua vez, o professor tem a função específica de orientar e acompanhar a 

modalidade da aula praticada. Os professores são assalariados tendo como base o número de 

alunos atendidos, com isto procura–se envolvê-los nas atividades e mantê–los na academia. 

Auxiliares de serviços gerais fazem a limpeza, manutenção e conservação dos 

ambientes da academia. 

O gerente assume funções na área administrativa, na recepção, na manutenção do 

prédio e dos equipamentos e na manutenção e conservação das piscinas. As atividades 

desenvolvidas se resumem em: 

• orientar na musculação, ginástica, RPM, Kung Fu, natação e hidroginástica; 

• recepcionar; 

• tomar conta dos serviços gerais; 

• coordenar a manutenção; 

• gerenciar. 

Orientar é mostrar como deve ser feito o exercício de maneira correta para que o 

cliente não tenha problemas futuros. Recepcionar é atender os novos clientes e funcionários. 

Serviços gerais se referem à limpeza geral dos banheiros, salas, corredores recepção e 

estacionamento. A manutenção reporta–se à verificação da parte elétrica e hidráulica, além da 

manutenção da piscina. Gerenciar é administrar a dimensão financeira. 

Diante do exposto, podem ser apresentados os serviços prestados pela academia. 

• Musculação: praticada em sala especifica de exercício de sobrecarga (pesos), com 

a utilização de diversos aparelhos, assim, o aluno, com a ajuda do professor, faz 

determinados exercícios conforme o objetivo traçado. 

• Ginástica: praticada em sala especifica onde o aluno faz um ou mais tipos de 

exercícios em aula. Basicamente se resume em aeróbica ou localizada. Para 

conquistar os clientes de diferentes perfis, estas aulas usam nomes e equipamentos 
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específicos para sua prática, assim tem-se: (i) Step, que pode se resumir em uma 

aula de subida e decida em um degrau com movimentos rápidos e precisos em que 

o professor desafia a performance do aluno com os tipos de movimentos 

apresentados; (ii) Localizada, tem movimentos tranqüilos em que o aluno 

concentra certa força para um determinado grupo muscular; (iii) Body Balance, é 

uma aula de condicionamento postural, pela qual o praticante pode aprimorar sua 

força, equilíbrio e flexibilidade; (iv) Body Pump, que reúne movimentos 

específicos por meio de uma barra e pesos; (v) Body Combat, aula agitada, em que 

é feita uma combinação de ginástica com artes marciais; (vi) Power Jump, trata–se 

de ginástica em cima de uma cama elástica. 

• RPM: trata–se de uma aula de ciclismo em ambiente fechado (indoor) que visa o 

desenvolvimento da capacidade cardiovascular em que podem gastos até cerca de 

800 calorias numa única aula. 

• Kung Fu: arte marcial milenar de origem chinesa pela qual o praticante 

desenvolve as técnicas de defesa pessoal, o manejo de armas tradicionais chinesas 

(punhal, facão, bastão, lança e espada, entre outras), além de obter o conhecimento 

teórico de toda a tradição da arte marcial praticada pelos monges do Templo 

Shaolin, onde se desenvolveu o conhecimento filosófico e cultural da antiga 

China. 

• Natação ou Hidroginástica: pela natação, que pode ser para adultos ou crianças, 

o professor ensina o aluno a nadar ou mesmo são feitos treinamentos específicos. 

Já a hidroginástica é uma aula de ginástica dentro da água, em que a principal 

vantagem é o alívio de peso. 

 

 

 

3.3 GESTÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA AMBIENTAL 

 

Nesta etapa do trabalho é feita a análise pelo SICOGEA, ou seja, busca–se obter o 

grau de sustentabilidade da empresa através da análise dos critérios contidos na lista de 
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verificação que é aplicada. Este sistema é dividido em três etapas: Integração da cadeia; 

Gestão de controle ecológico; Gestão de contabilidade e controladoria ambiental. 

A gestão da contabilidade e controladoria ambiental divide-se em: Investigação e 

Mensuração; Informação e Decisão, Conforme mostra a Figura 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estrutura da terceira etapa do SICOGEA 
Fonte: adaptado Pfitscher, 2004. 

 

Será aplicada apenas a primeira fase da terceira etapa do SICOGEA. Em seguida 

serão analisadas a sustentabilidade e a estratégia ambiental desenvolvidas pela academia, o 

que se dará pela apresentação de uma lista de verificação em seus critérios e subcritérios. 

Cada resposta é relatada como “A–adequada”, “D–Deficitária” ou “NA–Não se 

Aplica” à empresa. Para o cálculo da sustentabilidade geral e de cada critério, será aplicada a 

fórmula: 

NAquadrosdeTotalquestõesdeTotal

100"AquadrosdeTotal
SG

−−−−

××××
====  

 

No numerador é colocado o “Total de quadros A x 100” e no numerador o “Total de 

questões” respondidas menos o “Total de Quadros NA”. 

 

CLIENTE 

RECEPÇÃO 
MUSCULAÇÃO 

GINASTICA 

KUNG FU RPM 

HIDROGINASTICA 

NATAÇÃO 

Terceira Etapa 

Gestão da Contabilidade e 
controladoria ambiental 

Investigação e 
mensuração 

Sensibilização das 
partes interessadas 

Comprometimento 

Sustentabilidade e 
Estratégia 
ambiental 

Mapeamento 
Cadeia de Produção 
e Macrofluxo do 

processo 

Estudo de 
entradas e 
saídas do 
processo 
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3.4 ANALISE DOS DADOS 

 

Consultando a lista de verificação, as respostas serão agrupadas e confrontadas com 

os seguintes parâmetros conforme Quadro 3. 

Resultado Sustentabilidade  Desempenho: controle, incentivo, estratégia competitiva 

Inferior a 50% Deficitária – “D” Fraco, pode estar causando danos ao meio ambiente. 

Entre 51% e 70% Regular – “R” Médio, atende somente à legislação. 

Acima de 71% Adequado – “A” Alto, valorização ambiental com produção ecológica e 

prevenção da poluição. 

Quadro 3: Avaliação da sustentabilidade e desempenho ambiental 
Fonte: Adaptado de Pfitscher(2004,p.130) 

 

Com base neste referencial pode-se chegar a uma análise do índice alcançado. E 

assim verificar o índice de sustentabilidade global e também índices de sustentabilidade por 

critérios. 

A lista de verificação foi dividida em 5 partes, no Quadro 4, a primeira parte da lista 

de verificação respondida por um dos sócios1 da empresa. 

CRITÉRIO Sim Não NA Observações 
CRITÉRIO 1 – FORNECEDORES     
1. As matérias primas utilizadas são oriundas de recursos 
renováveis? 

 D   

2. Os fornecedores são monopolistas do mercado?  A   
3. Os fornecedores apresentam processos produtivos 
impactantes ao meio ambiente e aos seres humanos? 

D    

4. Os principais fornecedores da organização são 
certificados pelas normas ambientais ISO 14001? 

A   Exceto 
fornecedor 
diesel 

5. Os fornecedores dão garantias de qualidade? A    
6. Os fornecedores dão garantias de segurança? A    
7. As compras da empresa só incluem produtos 
recicláveis? 

 D   

8. Os fornecedores da empresa se obrigam a reciclar os 
seus produtos usados? 

 D   

Quadro 4: Primeira parte da lista de verificação 
Fonte: adaptado de Pfitscher (2004, p. 121-125). 

 
O critério 1 – “Fornecedores”, constitue-se de (8) questões. 

 
______________________________ 
 
1 O sócio da empresa que respondeu as perguntas é formado em Administração pela UNIVALE. (Universidade 
do Vale de Itajaí). 
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No Quadro 5, continuação da lista de verificação. 

CRITÉRIO Sim Não NA Observações 
CRITÉRIO 2 – PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO.  

    

a) ECO-EFICIÊNCIA DO PROCESSO      
9. Os processos produtivos são poluentes ou potencialmente 
poluidores? 

 A   

10. Ocorre a geração de resíduos perigosos durante o 
processamento do serviço? 

 A   

11. O processo produtivo é responsável por um alto consumo de 
energia? 

D    

12. Existe na empresa, um manual de segurança interna, que 
acompanha os processos produtivos? 

A    

13. A empresa avalia o impacto dos processos produtivos sobre 
a região onde atua? 

 D   

14. Os resíduos gerados são reaproveitados na empresa?  D   
15.  Os resíduos são vendidos?  D   
16. Existe conhecimento do que as empresas compradoras 
fazem com os resíduos?  

  NA  

17. A organização atende integralmente as normas relativas à 
saúde e segurança dos colaboradores internos e externos? 

A    

b) NÍVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA     
18. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização 
de insumos e matérias primas perigosos? 

D    

19. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização 
de recursos não renováveis? 

D    

20. A tecnologia, no processo produtivo, é autóctone (capaz de 
ser desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos 
próprios)? 

 D   

c) ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO 
PROCESSO 

    

21. Existe um alto consumo de água no processo produtivo? D    
22. Existe um alto consumo de água total na organização? D    
23. Existe conhecimento da contaminação do solo pelos 
administradores? 

 A   

24. A fonte hídrica utilizada é comunitária?  A   
25. Existe algum reaproveitamento de água no processo? A    
26. Há controle por parte da empresa para amenizar a poeira 
causada durante o processo? 

  NA  

27. Há controle por parte da empresa para amenizar a poluição 
sonora? 

A    

28. Os padrões legais referentes ao processo são integralmente 
atendidos? 

A    

29. Os padrões legais referentes a efluentes líquidos são 
integralmente atendidos? 

A    

30. Existe algum tipo de reaproveitamento de resíduos sólidos 
no processo? 

A    

31. Existe algum resíduo gerado passível de valorização em 
outros processos produtivos? 

 A   

32. São utilizados gases estufa ou ozônio no processo 
produtivo? 

 A   
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33. O controle de qualidade engloba normas de avaliação do 
impacto sobre o meio ambiente? 

A    

34. Existe na empresa um plano de prevenção em caso de 
incidente grave? 

A    

35. As normas de segurança e meio ambiente são rigorosamente 
respeitadas pelos funcionários? 

A    

d) RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO     
36. A alta administração se mostra efetivamente comprometida 
com a gestão ambiental? 

 D   

37. O corpo gerencial se apresenta efetivamente comprometido 
com a gestão ambiental? 

 D   

38. A mão de obra empregada é altamente especializada, 
também em contabilidade ambiental? 

 D   

39. Os colaboradores estão voltados a inovações tecnológicas? A    
40. Existe uma política de valorização do capital intelectual? A    
41. A organização oferece participação nos lucros ou outras 
formas de motivação aos colaboradores? 

A    

42. Existe algum acompanhamento da área de Recursos 
Humanos com a Contabilidade Ambiental? 

 D   

e) DISPONIBILIDADE DE CAPITAL     
43. Existe capital próprio disponível para investimentos em 
gestão ambiental? 

 D   

44. Existem restrições cadastrais ou legais para a concessão de 
empréstimos para investimentos em gestão ambiental? 

 A   

45. A organização apresenta lucro operacional na rubrica 
gerenciamento de resíduos? 

 D   

Quadro 5: Segunda parte da lista de verificação 
Fonte: adaptado de Pfitscher (2004, p. 121-125). 

 

O critério 2 – “Processo de Prestação de Serviço”, é formado por (37) questões, que 

se encontram divididas em (9) Eco-eficiência do Processo Prestação de Serviço, (3) Nível de 

Tecnologia Utilizada, (15) Aspectos e Impactos Ambientais do Processo, (7)Recursos 

Humanos na Organização, (3) Disponibilidade de Capital. 

 
No Quadro 6, prosseguido a lista de verificação. 

CRITÉRIO Sim Não NA Observações 
CRITÉRIO 3 – INDICADORES CONTÁBEIS     
a) INDICADORES AMBIENTAIS DE BENS E DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES 

    

46. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?
  

 D   

47. A empresa possui bens em uso no processo de proteção, 
controle, preservação e recuperação ambiental? 

 D   

48. A empresa possui gastos com pesquisas e desenvolvimento de 
tecnologias ambientais? 

 D   

49. A empresa possui multas e indenizações ambientais a 
Curto prazo? 

 A   

50. A empresa possui salários e encargos de especialistas da área 
ambiental? 

 D   
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51. A empresa possui multas e indenizações ambientais a  
LP? 

 A   

52. A empresa possui reservas para contingências de natureza 
ambiental? 

 D   

b) INDICADORES AMBIENTAIS DE CONTAS DE 
RESULTADO 

    

53. Existe consumo de recursos para controle, preservação, 
proteção ambiental e perda acelerada decorrente de exposição de 
bens à poluição? 

 D   

54. O lucro bruto tem aumentado nos últimos períodos?  A    
55. A empresa paga multas e indenizações por falhas operacionais, 
como infração à legislação ou direito de terceiros? 

 A   

56. A empresa paga multas e indenizações por acidentes 
ambientais, perdas por exposição de pessoas/bens à poluição? 

 A   

c) INDICADORES AMBIENTAIS DE REDUÇÃO DE 
GASTOS E IMPACTOS 

    

57.Existe aquisição de estoques (parcela ainda não consumida)?  D   
58.Existe aquisição de imobilizados?  D   
59. A empresa paga insumos utilizados para redução dos impactos 
ambientais? 

 D   

60. A empresa possui custos relativos a adaptação à legislação?  D   
61. A empresa possui gastos com divulgação na área ambiental?  D   
62. A empresa possui gastos para redução de refugos?   A   
63. A empresa possui economia de energia elétrica?  A    
64. A empresa possui economia de matérias primas? A    
65. A empresa possui grande quantidade de resíduos que causam 
impacto? 

 D   

Quadro 6: Terceira parte da lista de verificação 
Fonte: adaptado de Pfitscher (2004, p. 121-125). 

 

O critério de avaliação 3 –  “Indicadores Contábeis” com (20) questões, que se 

encontram divididas em (7) Indicadores Ambientais de Bens e Direitos e Obrigações,(4) 

Indicadores Ambientais de Contas de Resultado, (9) Indicadores Ambientais de Redução de 

Gastos e Impactos.  

 
 
No Quadro 7, outra parte da lista de verificação: 

CRITÉRIO Sim Não NA Observações 
CRITÉRIO 4 - INDICADORES GERENCIAIS     
66. A organização está submetida a um a intensa fiscalização por 
parte dos órgãos ambientais municipais, estaduais e federais? 

A    

67. A empresa já obteve benefícios e/ou premiações pela atuação 
na valorização do meio ambiente? 

 D   

68. A organização é ré em alguma ação judicial referente à 
poluição ambiental acidentes ambientais e/ou indenizações 
trabalhistas? 

 A   

69.Já ocorreram reclamações sobre aspectos e impactos do 
processo produtivo por parte da comunidade? 

D    

70. Em caso afirmativo, foram tomadas ações corretivas e/ou A    
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preventivas para a resolução do problema? 
71. Ocorreram acidentes ou incidentes ambientais no passado?  A   
72.Em caso afirmativo, os acidentes ou incidentes foram resolvidos 
de acordo com as expectativas das partes interessadas? 

   
NA 

 

73. A empresa possui um Sistema de Gestão Ambiental?  D   
74. São realizados investimentos sistemáticos em proteção 
ambiental? 

 D   

75.A empresa trabalha com custos ambientais de 
prevenção/avaliação? 

 D   

76.A avaliação de todo o processo é realizada mensalmente? 
 D   

77.Existe alguma forma de controle dos investimentos realizados 
na contabilidade ambiental? 

  NA  

78. Os retornos dos investimentos em meio ambiente são 
satisfatórios? 

  NA  

79. Existe aplicação financeira em projetos ambientais?  D   
80. A empresa acredita numa vantagem competitiva no mercado 
com a valorização da questão ambiental? 

A    

Quadro 7: Quarta parte da lista de verificação 
Fonte: adaptado de Pfitscher (2004, p. 121-125). 

 

O critério de avaliação 4 - “Indicadores Gerenciais” por (15) questões. 

 
 

No Quadro 8, ultima parte da lista de verificação: 

CRITÉRIO Sim Não NA Observações 
CRITÉRIO 5 - UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO     
81. O serviço é perigoso ou requer atenção e cuidados por parte 
do usuário? 

 A   

82. A utilização do serviço ocasiona impacto ou risco potencial 
ao meio ambiente e aos seres humanos? 

 A   

83. O serviço situa-se em um mercado de alta concorrência? A    
84. O serviço possui substitutos no mercado ou em 
desenvolvimento? 

 A   

85. O serviço apresenta consumo por ser artigo de primeira 
necessidade? 

 D   

86. O produto apresenta características de alta durabilidade?  A   
87. O consumidor tradicional do serviço apresenta alta 
consciência e nível de esclarecimento ambiental? 

A    

88. O serviço requer atenção e cuidados por parte do usuário? A    
89. A utilização do serviço ocasiona impacto ou risco potencial 
ao meio ambiente e aos seres humanos? 

 A   

90. Os serviços situam-se em um mercado de alta concorrência? A    
91. Os serviços apresentam um mínimo necessário de 
embalagem? 

 A   

CRITÉRIO 6 - SERVIÇO PÓS-VENDA     
92. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode 
ser reutilizado ou reaproveitado? 

  NA  

93. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização 
apresenta facilidade de biodegradação e decomposição? 

  NA  

94. A empresa assume a responsabilidade pela   NA  
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recuperação/reciclagem dos seus produtos usados? 
95. A empresa possui um sistema de tratamento dos seus 
resíduos e efluentes? 

  NA  

96. A empresa possui subprodutos?   NA  
97. A empresa comercializa os subprodutos?   NA  

Quadro 8: Ultima parte da lista de verificação 
Fonte: adaptado de Pfitscher (2004, p. 121-125). 

 

O critério de avaliação 5 – “Utilização do Serviço” com (11) questões, 

E por fim o critério 6 – “Serviço Pós- Venda”, com (6) questões. 

Vale ressaltar que o objetivo geral do trabalho consiste em analisar os aspectos e 

impactos ambientais da “Superação Academia” com relação às questões ambientais bem 

como sua gestão. 

Das 97 questões aqui apresentadas pela lista de verificação 47 são adequadas, 39 são 

deficitárias e 11 não se aplicam a empresa. 

 
 

3.4.1 Sustentabilidade Global 

 

A sustentabilidade geral da empresa, nos quesitos analisados pela lista de 

verificação, com auxilio da fórmula é de 54,65 %, o que faz com que, confrontadas com os 

parâmetros de nível de sustentabilidade, essa seja classificada como “Regular”, ou seja, há 

desempenho médio e atende somente a legislação. 

Para se ter uma avaliação parcial faz-se análise de cada critério e sub-critério. 

O Quadro 9 mostra os critérios e as respostas da Lista de Verificação: 

Critérios Sub-critérios Sustentabilidade 
1 - Fornecedores -x- 50,00 % 
 Eco-eficiência do Processo Produtivo 50,00 % 
 Nível de Tecnologia Utilizada 0% 
2 - Processo de Prestação 
de Serviço 

Aspectos e Impactos Ambientais do 
Processo 

85,71 % 

 Recursos Humanos na Organização 42,86% 
 Disponibilidade de Capital 50,00% 
 Indicadores Ambientais de Bens e Direitos e 

Obrigações 
28,57 % 

3 - Indicadores Contábeis Indicadores Ambientais de Contas de 
Resultado 

75 % 

 Indicadores Ambientais de Redução de 
Gastos e Impactos 

33,33% 
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4 - Indicadores Gerenciais -x- 41,67 % 
5 - Utilização do Serviço -x- 91,67% 
7 - Serviço Pós- Venda -x- NA 

Quadro 9: Resultados obtidos na sustentabilidade parcial por critério de sub-critério 
Fonte: Adaptado de Pfitscher(2004, p.164) 

 

Observando os dados do Quadro 9, pode-se concluir que a empresa esta em uma 

situação não favorável quanto da questão de sua sustentabilidade, chegando até a ter 

resultados de 0 % mostrando que a empresa tem sustentabilidade deficitária, neste sub-critério 

especifico.  

3.4.2 Comentários a cada critério e sub-critério 

 

• Fornecedores 
 

No critério "fornecedores" a empresa obteve um índice de 50 %, por conta de 

metade das respostas ser deficitárias, como não comprar apenas produtos recicláveis ou não 

ter apenas fornecedores que se obriguem a reciclar os seus produtos usados. 

Vale ressaltar, no entanto, que a empresa compra de fornecedores que não têm 

monopólio de mercado, que dão garantias de qualidade e segurança de seus produtos e que 

são certificados pelas normas ambientais ISO 14001, o que representa ponto positivo na 

análise. 

 

 

• Processo de prestação de serviço 
 
 

Se o critério “Processo de prestação de serviço” for analisado de maneira geral tem-

se um índice de 45,71 % o que mostra uma deficiência de acordo com os parâmetros 

utilizados. 

Dentre os sub-critérios analisados quase se atingiu os dois extremos no que diz 

respeito a “nível de tecnologia utilizada”, obteve-se índice alcançado de 0 %, porem no sub-

critério "aspecto e impactos ambientais do processo”, sendo assim a empresa apresentou 

apenas duas avaliações deficitárias, não foi 100 % pelo fato de ter um grande consumo de 

água fruto de desperdício por parte dos clientes, mesmo fazendo campanha para esse 

desperdício ser o menor possível. 
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• Indicadores Contábeis 
 

 

O critério "Indicadores contábeis" atingiu o nível de sustentabilidade geral de, 

45,63%,  pois  em  todos  os  sub-critérios  analisados  a  empresa  obteve  algumas  respostas 

 deficitárias. 

Deve-se salientar, no entanto, que a empresa não possui uma contabilidade gerencial 

adequada, contabilidade esta voltada mais para atender as necessidades do fisco. 

Ressalta-se ainda que a empresa pesquisada esforça-se bastante para sempre manter 

o consumo de água e energia elétrica nos níveis mínimos necessários, através da 

conscientização além de substituições maquinas e equipamentos que tenham menor consumo 

de energia. 

Além disso, a empresa não possui grandes quantidades de resíduos que causem 

impacto ao ambiente. 

 
 
 

• Indicadores Gerenciais 
 
 
 

Com relação ao critério "indicadores gerenciais" a empresa também obteve índice 

"Deficitário", 41,67%, em função de diversas variáveis a que foi submetida. 

Por não investir sistematicamente na proteção do meio ambiente, nunca ter recebido 

prêmios e relembrando pelo fato da empresa utilizar a contabilidade apenas para atender o 

fisco. 

 

 

• Utilização dos Serviços 
 

 
Nas perguntas relacionadas ao critério "utilização do serviço" a empresa obteve 

sustentabilidade de 91,67%, pois se adequou a quase todos os quesitos. 

Além de oferecer serviços de qualidade, em um mercado de muitas concorrência, a 

empresa preocupa-se ainda com a satisfação dos clientes, deixando uma caixa de sugestões, 

onde os consumidores podem dar sugestões ou reclamações. 



 42 

Assim para dar continuidade ao trabalho apresenta-se o plano resumido de gestão 

ambiental (5W2H) modelo constituído pelo Professor Alexandre Lerípio como parte do 

método GAIA,  advindo de sua tese de doutorado.  

 

 

 

3.4.3 Plano resumido de gestão com a contabilidade (5W2H) 

 

 

A finalidade é de Identificar as tarefas, ações e outros aspectos necessários para a 

execução de um trabalho. O 5W2H é a técnica mais comum de planejamento de atividades. 

Seu significado deriva das iniciais dos seguintes dados: 

• What  =  O quê 

• Who =  Quem 

• When = Quando 

• Where = Onde 

• Why   =  Por quê 

• How  =  Como 

• How much = Quanto Custa 

 

As informações acima são normalmente inseridas num quadro chamado de plano de 

ação, que pode ser utilizado na previsão e registro de ações para desenvolvimento e melhoria 

na empresa. A partir do dos do Quadro 9 pode-se orientar a empresa para ter um “Plano 

Resumido de Gestão Ambiental” com o envolvimento da “contabilidade”. Os “indicadores 

contábeis” que apresentam um resultados “deficitário” que causa problemas ao meio ambiente 

devem ser analisados primeiro.  

Em seguida apresenta-se o plano resumido de gestão com a contabilidade conforme 

Quadro 10. 
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When? 
Quando? 

What? 
O que? 

Why? 
Por que? 

Início Término Avaliação 

Where? 
Onde? 

Who? 
Quem? 

How? 
Como? 

How 
much? 
Quanto 
custa? 

Implantação 
de um 
sistema 
ambiental 
----------- 

Indicadores 
gerenciais 

Para poder 
obter um 
diferencial 
em relação 
às empresas 
do mesmo 

ramo 

Primeiro 
semestre 

Um ano A partir do 
segundo 
ano 

Toda a 
instituição 

Administra-
dor da 

instituição 

Contratando 
pessoal 

especializado 
na área  

Não 
levantado 
custos 

 
Implantação 
de um novo 
sistema de 
aquecimento 
da água da 
piscina e 
chuveiros 
--------- 

Processo de 
prestação de 

serviço 
 

Reduzir o 
consumo de 
energia e 
diesel em 
relação ao 
sistema 
utilizado 
hoje 

Antes do 
inverno 

Termino 
antes do 
inverno 

A partir do 
primeiro 
ano 

Sala de 
maquinas 

Administra-
dor da 

instituição 

Comprando 
um bomba de 
troca de calor 

R$ 
10.000,00 

Cursos de 
qualificação 

 
--------------- 

 
Indicadores 
Contábeis 

Para 
melhorar o 
conhecimen-
to sobre a 
importância 

da 
preservação 
do meio 
ambiente 

Primeiro 
semestre 

Um ano A partir do 
segundo 
ano 

Toda a 
instituição 

Todos os 
funcionarios 

Cursos 
palestras com 
pessoal 
especializado 
na área  

Não 
levantado 
custos 

Quadro 10: Plano resumido de gestão ambiental com aporte da contabilidade 
Fonte: adaptado de Pfitscher (2004, p.50). 

 

Este plano resumido não tem a pretensão de corrigir todos os problemas, mas 

propõem uma maneira para que a empresa comece desde já a tentar reduzir os impactos 

causados no meio ambiente.  

Outra forma de preservação do meio ambiente seria a possibilidade da empresa usar 

o aquecimento solar para seus chuveiros. 

Quanto à questão da troca do aquecedor utilizado hoje em dia por uma bomba de 

troca de calor mostramos um orçamento (anexo A). 
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4  CONCLUSÃO E SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Considerando-se a problemática resumida da questão problema: “Qual o grau de 

sustentabilidade ambiental de uma prestadora de serviço a partir da aplicação parcial 

do SICOGEA”, pode-se observar que a empresa em questão atende apenas as exigências da 

legislação ambiental, deixando muito de lado a questão de responsabilidade social e 

ambiental, e apresentou uma sustentabilidade global de 54,65 %. o que faz com que, 

confrontadas com os parâmetros de nível de sustentabilidade, essa seja classificada como 

“Regular”, ou seja, há desempenho médio e atende somente a legislação. 

Ainda ressalta-se que atualmente, não basta que as empresas atendam apenas a 

legislação, o fato é, que o mercado vem mudando e a sociedade esta mais exigente quanto a 

esta questão.  

Quanto ao objetivo geral deste trabalho, pode-se observar que a empresa não realiza 

acompanhamento nas questões ambientais, e muitas deficiências apareceram, como o fato dos 

proprietários não terem um conhecimento mais detalhado quanto a questão de preseração do 

meio ambiente. 

No que diz respeito aos objetivos específicos verificou-se que a empresa esta no 

mercado a pouco mais de 11 anos e vem trazendo melhorias nos seus serviços prestados, 

buscando inovações no sentido de orientar a importância da atividade para uma melhor 

qualidade de vida, porem ao mesmo tempo verifica-se que a questão ambiental tem sido 

pouco observada pela empresa, talvez pelo fato de não ter se visto que esta questão está 
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relacionada diretamente com a saúde não apenas dos seus clientes mais sim de todo meio 

ambiente.  

A empresa mais do que ter a preocupação como meio ambiente, deve fornecer 

respostas aos investidores, governo, acionistas e ao publico em geral de maneira simplificada 

e objetiva que possam levar a um entendimento rápido de qual postura a empresa adota para 

gerenciar o meio ambiente e quais são as deficiências que ela possui, juntamente com suas 

metas e direcionamentos para alcançar o objetivo esperado. 

Foi possível verificar no decorrer da pesquisa também que existe um interesse por 

parte dos proprietários em tentar mudar este quadro, haja vista que o serviço prestado na 

empresa trata principalmente da saúde de seus clientes, e que a questão ambiental esta 

interliga com este propósito. 

Neste estudo aplicou-se apenas uma fase da terceira etapa do SICOGEA, entretanto  

já foi possível sentir, a deficiência da empresa na área de gestão ambiental, no que se refere a 

parte de contabilidade, não existe elaboração de Balanço Patrimonial Ambiental nem se tinha 

o conhecimento de contabilidade ambiental, claro que este fato pode mudar. Para isso ocorrer, 

a empresa teria que investir em gestão ambiental, o que vem trazer gastos financeiros muitas 

vezes elevados para ela, porém caso não tenha um cuidado maior com o ambiente, a empresa 

pode vir a sofrer com o fato de não possuir uma boa imagem perante a sociedade na área 

ambiental. 

A sustentabilidade alcançada, não mostrou um índice satisfatório, mostrou também áreas 

onde a empresa tem mais carência de controle ambiental e como isso pode estar prejudicando o meio 

ambiente.   



 46 

Como recomendação e levando em consideração os resultados obtidos com esta 

pesquisa seria interessante que este estudo pudesse futuramente ser complementado nas 

seguintes questões: 

• Analisar com mais rigorosidade os critérios adotados para contabilização dos 

fatores ambientais; 

• Montar uma política de qualificação, ou seja, implantar um sistema que 

identifique em cada serviço sua origem e quais recursos foram utilizados para 

sua obtenção, bem como proceder para sua reciclagem; 

• Realizar um estudo com a aplicação integral do SICOGEA; 

• Realizar estudo, a fim de mostrar as etapas do SICOGEA, comparativamente 

com empresas do mesmo ramo de atividade; 
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ANEXO A – orçamento de bomba de troca de calor 
 
 
 

 
 



 52 

 

 



 53 

 


