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RESUMO
ALVES, Jorge Luiz. Análise do conteúdo ambiental das demonstrações contábeis
publicadas no Brasil e nos Estados Unidos: um estudo de caso na Petróleo Brasileiro S.A.
Monografia. Florianópolis: UFSC, 2005. 44 páginas.

0 presente trabalho objetiva apresentar as diferentes práticas de evidenciação
ambiental nas demonstrações contábeis da companhia Petróleo Brasileiro S.A. submetidas
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e h Securities and Exchange Commission (SEC).
Para tanto, busca-se conhecer e comparar a prática da empresa analisada a respeito da
evidenciação ambiental nas demonstrações contábeis publicadas no Brasil e nos Estados
Unidos. Nesta pesquisa foram analisados os relatórios financeiros anuais, que englobam:
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Notas Explicativas As Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes.
Foram utilizadas as demonstrações financeiras padronizadas (DFP), submetidas A CVM, e o
formulário 20-F, submetido A SEC, referentes ao exercício 2003, da companhia objeto de
estudo. Esses documentos estão disponíveis para consulta nos sítios da empresa ou das bolsas
de valores. Inicialmente foram identificadas, no sitio da New York Stock Exchange (NYSE),
as empresas listadas com sede no Brasil. Essas empresas são classificadas em três níveis de
ADR: I, II e III. As empresas classificadas corn ADR III atendem as exigências da SEC para
emissão de novos papéis visando captação de recursos. Na data da consulta encontravam-se
nessas condições a Aracruz Celulose (ARACRUZ), a Companhia Paranaense de Energia
(COPEL), a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (EMBRAER), a Companhia Brasileira
de Distribuição (CBD), a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e o Unibanco S.A. Pode-se
identificar neste grupo setores considerados agressivos ao meio ambiente pela Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Tendo em vista os recentes acidentes
ambientais envolvendo a Petrobras optou-se por analisar esta empresa. Verificou-se que, de
modo geral, a evidenciação ambiental nos informes publicados sob as normas da SEC
objetivam apresentar ao usuário da informação contábil elementos que ressaltem o impacto de
determinados fatos contábeis de natureza ambiental sobre o patrimônio da companhia. Nas
publicações junto à CVM, por outro lado, tais evidenciações têm caráter publicitário, corn
predomínio para a divulgação de intenções da política ambiental. E interessante observar que,
embora os efeitos das repercussões ambientais interessem a todos os usuários da informação
contábil da empresa analisada, aqueles que têm acesso As demonstrações publicadas no
exterior dispõem de dados mais adequados A tomada de decisão. Nesse sentido, ao longo do
trabalho serão evidenciadas essas discrepâncias, seja quantificando o nível da informação e
comparando-o nas publicações nacional e estrangeira, seja pontuando aspectos relevantes que
demonstram essa disparidade informativa.

Palavras-chave: Contabilidade ambiental. Evidenciaçao ambiental. Disclosure ambiental.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

TEMA E PROBLEMA

As entidades se utilizam de recursos naturais para suprirem suas necessidades e,
portanto, as repercussões ambientais das suas atividades interessam aos stakeholders, que,
segundo Atkinson e outros (2000, p. 79), "são pessoas, grupos de pessoas, ou instituições que
definem o sucesso da empresa ou afetam sua habilidade em atingir seus objetivos".
Considerando que nesse grupo existem agentes externos A. entidade, o interesse destes
justifica-se na exposição de Tinoco e Kraemer (2004, p.168): "o preço das matérias-primas
escassas, da poluição e da deposição de rejeitos, numa perspectiva macroeconômica [...] são
custos ambientais usualmente não suportados pelo poluidor, mas pelo público em geral".
Assim, o impacto das atividades da empresa no meio ambiente deve ser evidenciado
pela Contabilidade, como destaca Ferreira (2003, p. 7):
A Contabilidade, como meio de informações das transações e eventos
econômicos, passíveis de mensuração, realizados pelas empresas e entidades,
não pode ficar A. margem das discussões sobre os problemas ecológicos e a
busca de meios para resolvê-los. A abordagem social da contabilidade
obriga-a a participar ativamente da pesquisa sobre como informar os eventos
realizados pelas organizações que podem afetar o meio ambiente e,
concomitantemente, cuidar da mensuração desses eventos.
Contudo, afirmam Tinoco e Kraemer (2004, p. 168), "existem poucos dados
quantitativos disponíveis sobre o valor econômico e social total da informação de custos
ambientais, já que as empresas, em sua maioria não os divulgam e muitas não os apuram".
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Esses custos ambientais, caso não reconhecidos no momento de seu fato gerador,
representarão, no futuro, passivos ambientais não reconhecidos, ou seja, repercutirão
negativamente.
As empresas que têm ações negociadas nas bolsas de valores devem atender normas
editadas por diversos organismos. No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as agências reguladoras são exemplos de agentes
fiscalizadores, reguladores ou normativos. Nesse sentido, supõe-se que as informações
disponibilizadas pelas empresas corn ações negociadas em bolsa representam a melhor prática
de evidenciação do mercado.
Considerando que as empresas atuantes no Brasil com aches negociadas nas Bolsas
de Valores de Sao Paulo (BOVESPA) e de Nova Iorque (NYSE) divulgam suas
demonstrações contábeis sob duas legislações distintas e que os impactos ambientais das
atividades de cada uma delas são os mesmos a serem evidenciados aqui e no exterior, o
presente estudo buscará responder à seguinte questão: quais as diferenças entre as

demonstrações contábeis da companhia analisada submetidas à CVM e

a

Securities and

Exchange Commission (SEC) na evidenciação ambiental?

1.2 OBJETIVOS

0 objetivo da pesquisa consiste em identificar as diferenças entre as demonstrações

contábeis da companhia analisada submetidas a CVM e

a SEC na evidenciavao ambiental.

Em termos de objetivos específicos, busca-se o que segue:

conhecer a prática da empresa analisada a respeito da evidenciaçao
atnbiental, nas demonstrações contábeis publicadas no Brasil;
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V identificar a prática da empresa analisada a respeito da evidenciaçõo
ambiental, nas demonstrações contábeis publicadas nos Estados

Unidos; e
V comparar as práticas da empresa analisada a respeito da

evidencia cão ambiental.

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

A importância do meio ambiente é destacada nas mais diversas manifestações da
sociedade. No Brasil, essa importância está explicita na Constituição Federal de 1988 (CF),
art. 225, caput: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".
Portanto, qualquer atividade geradora de impactos ambientais deve ser monitorada,

seja pelo governo, seja pela sociedade. Assim, a Contabilidade ao mensurar e informar as
repercussões ambientais da atividade da empresa cumpre seu papel como ciência social.
Vale destacar que, conforme o § 3° do art. 225 da CF, "as condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas fisicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados". Ao evidenciar o passivo ambiental da empresa a Contabilidade antecipa eventuais
reduções do patrimônio, ao mesmo tempo em que satisfaz a exigência constitucional.
A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
(1997, p. 10) ressalta a relevância da evidenciação das informações relacionadas aos custos e
passivos ambientais, uma vez que elas fornecem explicação adicional dos itens incluidos no
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balanço patrimonial ou na demonstração de resultado. Tal divulgação pode ser incluída nas
outras demonstrações fmanceiras, nas notas explicativas ou, em certos casos, numa seção
parte das demonstrações financeiras propriamente ditas.
No Brasil, de acordo com Nossa (2002, p. 92), "praticamente não existem diretrizes
emanadas para o disclosure ambiental". Segundo o autor, a CVM, em 1987, e o Instituto
Brasileiro de Contadores (IBRACON), em 1996, manifestaram-se a respeito da divulgação
ambiental. Em seu parecer n° 15 a CVM recomenda a inclusão, no relatório da administração,
de informações sobre investimentos realizados em beneficio do meio ambiente, bem assim
sua conduta frente As questões ambientais. Já o IBRACON formulou as Normas e
Procedimentos de Auditoria 11, objetivando "estabelecer limites entre a Contabilidade e o
Meio Ambiente".
Nos Estados Unidos, por outro lado, hi regulação especifica sobre o assunto.
Diretrizes foram produzidas pelo American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA), em 1996, e revisadas pelo Financial Accounting Standards Board (FASB),
envolvendo evidenciação: de passivos ambientais, de despesas ambientais, de ativos
ambientais, de políticas contábeis e de exigências regulamentares.
Diante dessa abordagem, é socialmente relevante o papel da Contabilidade na
evidenciação do passivo ambiental das companhias. Contudo, como visto em Tinoco e
Kraemer (2004), existem poucos dados disponíveis sobre o assunto. Nossa (2002, p. 23)
afirma que "empresas de pesquisas que comercializam informações relatam que as
informações ambientais estão entre as mais dificeis de obter". Nesse sentido, o presente
estudo visa contribuir para a discussão sobre a divulgação ambiental nas demonstrações
contábeis.
Pretende-se, do exposto, comparar a prática adotada pela empresa pesquisada na
evidenciação ambiental sob exigências distintas, haja vista que não é possível conceber que o
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mesmo impacto ambiental possa ser relevante apenas para um ou outro grupo de usuários da
informação contábil, por dizer respeito a toda sociedade.

1.4

1.4.1

METODOLOGIA DA PESQUISA

Delineamento da pesquisa
Seri adotada a divisão proposta por Beuren e outros (2003, p39), na qual as

tipologias de delineamentos de pesquisas foram agrupadas em três categorias: quanto aos
objetivos; quanta aos procedimentos; e quanto A. abordagem do problema.
Nesta pesquisa será realizado um estudo exploratório quanto aos objetivos. Segundo
Gil (1999, p. 43), "pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato". Nesse tipo de pesquisa,
afirma, "o produto final [...] passa a ser um problema mais esclarecido, passível de
investigação mediante procedimentos mais sistematizados".
0 presente estudo sera desenvolvido mediante aplicação de dois procedimentos: a
pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Na definição de Beuren e outros (2003, p.
83), "os procedimentos na pesquisa cientifica referem-se A. maneira pela qual se conduz o
estudo e, portanto, se obtêm os dados".
„.„ A pesquisa bibliográfica, de acordo com Silva (2003, p. 60), "explica e discute um
tema ou problema com base em referências teóricas já publicadas em livros, revistas,
periódicos, artigos científicos", ou seja, é empregada utilizando-se fontes secundárias. A
principal vantagem da pesquisa bibliográfica está, para Gil (1999, p. 65), "no fato de permitir
ao investigador a cobertura de urna gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que
poderia pesquisar diretamente". Contudo,

é importante destacar que a forma de
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processamento e coleta de dados empregada nessas fontes secundárias pode ser, nas palavras
de Gil (1999), equivocada, o que exige atenção e cuidado na seleção do material.
Já a pesquisa documental, conforme Gil (1999, P. 66), "vale-se de materiais que não
receberam ainda tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os
objetivos da pesquisa". Beuren e outros (2003, p. 89) destaca, ainda, que a notabilidade da
pesquisa documental "6 justificada no momento em que se podem organizar informações que
se encontram dispersas, conferindo-lhes uma nova importância como fonte de consulta". A
escolha desse procedimento para a realização deste trabalho deve-se A necessidade de
utilização de relatórios empresariais, que se enquadram nas definições de Gil (1999) e Beuren
e outros (2003).
Nesta pesquisa foram analisados os relatórios financeiros anuais, que englobam:
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Notas Explicativas As Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes.
Afinal, como afirma Ferreira (2003, p. 108):

A Contabilidade Ambiental não é outra contabilidade; assim, todos os
eventos econômicos ou fatos contábeis relativos a ações realizadas pela
Entidade que, por conseqüência, causem impacto no meio ambiente, devem
ser reconhecidos e registrados pelo sistema contábil. Portanto, o Balanço
Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais informes,
as Notas Explicativas e, quando houver, o Balanço Social e a Demonstração
do Valor Adicionado são as peps contábeis adequadas para evidenciar como
essa questão está sendo tratada pela organização.
Foram utilizadas as demonstrações financeiras padronizadas (DFP) submetidas A
CVM e o formulário 20-F, submetido A SEC, referentes ao exercício 2003, da companhia
objeto de estudo. Esses documentos estão disponíveis para consulta nos sítios da empresa ou
dos organismos fiscalizadores.
Quanto A. abordagem do problema, Beuren e outros (2003, p. 91) apresentam as
pesquisas qualitativa e quantitativa.

Segundo os autores, a pesquisa quantitativa

caracterizada pelo emprego da estatística, seja na coleta, seja no tratamento dos dados.

é
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Nossa (2002) e Beuren e outros (2003) destacam que a abordagem quantitativa é
pouco utilizada no Brasil. Contudo, em outros países, como Estados Unidos, Noruega ou
Dinamarca, é abundante a produção cientifica com base nesse procedimento. Assim, optou-se
pela adoção da pesquisa quantitativa para a realização deste estudo.

1.4.2 Seleção da companhia
Inicialmente foram identificadas, no sitio da NYSE, as empresas listadas que atuam
no Brasil. Essas companhias possuem American Depositor Receipt (ADR), que vêm a ser
recibos representantes de ações de uma corporação estrangeira emitidos e assegurados por um
banco dos Estados Unidos. Como esses recibos são cotados em dólares americanos e
negociados como qualquer outra ação, eles facilitam ao investidor a diversificação
internacional de seus títulos. As empresas listadas na NYSE são classificadas em três níveis
de ADR: 1,11, III.
As empresas que possuem ADR I não precisam atender As normas contábeis da SEC.
Assim, não estão obrigadas A adoção dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos nos
Estados Unidos (USGAAP).
As detentoras de ADR II devem publicar suas demonstrações financeiras de acordo
com as normas da SEC, adotando os USGAAP. Elas não podem emitir novos papéis para a

captação de recursos, porém é permitida a negociação de seus recibos de depósito no mercado
de balcão.
As empresas classificadas com ADR HI atendem as exigências da SEC para emissão
de novos papéis visando captação de recursos. Devem adotar os USGAAP na confecção de
suas peças contábeis. As empresas classificadas neste nível negociam suas ações como se
fossem empresas com sede nos Estados Unidos.
Apresentamos, a seguir, a lista das empresas que possuíam ADR níveis IT e III no
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ano de 2004.
Tabela 1 — Empresa por nível de ADR

EMPRESA/NOME NA NYSE
Ambev
Bradesco
Brasil Telecom Part
Brasil Telecom
Cemig
CSN
Embratel Part
Gerdau
Tele Celular Sul
Tele Centro Oeste Celular
Tele Leste Celular
Tele Nordeste Celular
Tele Norte Celular
Tele Sudeste Celular Part
Telebrás
Telemar
Telesp
Telesp Celular
Vale do Rio Doce PN
Vale do Rio Doce
Aracruz Celulose
Copel
Embraer
Pão de Açúcar CBD
Petrobras
Petrobras PN
Unibanco Unit

ADR
11
II
II
Ii
II
II
II
II
II
II
II
II
II

EI
II
II
II
II
II
Ill
III
Ill
III
Ill
III
III

Fonte: elaborado pelo autor

Podemos identificar neste grupo setores considerados agressivos ao meio ambiente
pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conforme destaca Kraemer

(2000, p. 20): "os setores [...] mais poluentes [...] são: as indústrias químicas, de papel e
celulose, de ferro e aço, de metais não ferrosos (por ex: alumínio), de geração de eletricidade,
de automóveis e de produtos alimentícios". Tendo em vista os recentes acidentes ambientais
envolvendo a Petrobras l , optou-se por analisar esta empresa, verificando a maneira pela qual

Dentre os quais: março de 2001 — explosões na plataforma P-36 causam a morte de onze operários; 12/4/01 —
um problema na tubulaçáo na plataforma P-7 resultou em um vazamento de 26 mil litros de óleo no mar; 13/5/02
— derramamento de cerca de 16 mil litros de petróleo na baia de Ilha Grande, litoral sul do Rio de Janeiro;
3/6/2003 — vazamento de aproximadamente 25 mil litros de petróleo no Pier Sul do Terminal Martin Almirante
Barroso, litoral norte de Sao Paulo (fonte: http://www.ambientebrasil.com.br ). Acesso em 29/5/2005.
I
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ela transparece esses acontecimentos em suas demonstrações financeiras.

1.4.3 Coleta de dados
Para a realização da pesquisa foram utilizadas as Demonstrações Financeiras
Padronizadas (DFP), submetidas A CVM, e as informações do Relatório 20-F, submetido A
SEC, ambos referentes ao exercício 2003. Tais documentos foram obtidos no sitio da empresa
objeto de estudo.
As DFP englobam as demonstrações financeiras, parecer

dos auditores

independentes, relatório da administração, notas explicativas As demonstrações financeiras e a
descrição das informações alteradas, além dos dados específicos sobre a empresa.
O relatório 20-F, explicam Tinoco e Kraemer (2004, P. 232), abrange: informações
especificas sobre a empresa; análise das perspectivas operacionais e financeiras; dados sobre
conselheiros, administradores e empregados; demonstrações financeiras consolidadas (dos
três últimos exercícios) e demais informações financeiras, inclusive notas explicativas;
informações adicionais, como atos constitutivos e estatuto social; divulgações quantitativas e
qualitativas sobre risco de mercado. 0 quadro a seguir apresenta um resumo das informações
que são encontradas nas DFP e no relatório 20-F.
DFP
o Informações sobre a empresa.
o Demonstrações financeiras.
o Parecer dos auditores independentes ,
o Relatório da administração.
o Notas explicativas As demonstrações
contábeis.
o Descrição das informações alteradas.

20-F
o Informações sobre a empresa.
perspectivas
das
o Análise
operacionais e financeiras.
conselheiros,
o Dados
sobre
administradores e empregados.
o Demonstrações financeiras e demais
informações financeiras, inclusive
notas explicativas.
o Informações adicionais, como atos
constitutivos e estatuto social.
e
o Divulgações
quantitativas
qualitativas sobre risco de mercado.

Quadro 1 — Comparativo entre o conteúdo das DFP e do relatório 20-F
Fonte: elaborado pelo autor
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Vale destacar que as informações relativas ao meio ambiente estão dispersas nas
demonstrações financeiras. Segundo Epstein (1996, p. 107), há diversas escolhas para esse
diclosure: evidenciação de passivos ambientais; evidenciação de custos operacionais correntes
ambientais; evidenciação de desembolsos correntes de capital (associados ao meio ambiente);
evidenciação de passivos ambientais incluidos sob a rubrica "outras obrigações" ao contrário
de segrega-los; identificação segregada das obrigações ambientais no Balanço Patrimonial
(incomum).
Assim, buscou-se a informação ambiental nessas diversas formas. A utilização da
técnica de análise de conteúdo auxilia nessa busca.

1.4.4 Análise de dados
Este estudo foi desenvolvido com base na análise de conteúdo. Bardin (1977, p. 34),
a define como
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das
mensagens, indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência de
conhecimentos relativos as condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) das mensagens.

0 autor ressalta que o objetivo da análise de conteúdo "6 a manipulação de
mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que
permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem". Demarcada a amostra,
constitui-se o que Bardin (1977) denomina corpus, isto 6, o conjunto de documentos
submetidos aos procedimentos analíticos.
De acordo com Nossa (2002, p. 172), "a análise de conteúdo é uma das várias
técnicas que pode ser utilizada na análise de textos". Embora pouco utilizada nas pesquisas
contábeis de modo geral, essa técnica é aplicável a. contabilidade ambiental, sendo utilizada
especialmente na literatura internacional.
Nesta pesquisa optou-se por uma adaptação da estrutura de análise de conteúdo
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proposta por Nossa (2002, p. 176), compreendendo: categorias e subcategorias e unidade de

registro.
1.4.4.1

Categorias e subcategorias
De acordo com Bardin (1977, p.

103),

a codificação conesponde a uma

transformação "dos dados brutos do texto (...) que, por recorte, agregação e enumeração,
permite atingir uma representação de conteúdo (...) susceptível de esclarecer o analista acerca
das características do texto, que podem servir de indices". E por meio das categorias que o

conteúdo da mensagem será classificado e quantificado (FREITAS e JANISSEK, citado por
NOSSA, 2002, p. 176). Essas categorias e subcategorias originam-se do documento objeto de
análise ou do conhecimento da área pesquisada.

Assim, as categorias e subcategorias utilizadas no desenvolvimento deste trabalho
foram:
A) Política Ambiental
A.1) Ações efetivas
A.2) Declaração de intenções
Gestão ambiental (incluindo ISO 14.000)
A.3)
B) Impactos Ambientais
B.1)
Resíduos
B.2)
Poluição
Contaminação e recuperação de terras, águas e ar.
B.3)
B.4)
Desenvolvimento de produtos ecológicos

B.5)
Reciclagem
C) Energia
C.1)

Uso eficiente

C.2) Utilização de resíduos na produção de energia
C.3)
Redução do consumo de energia
D) Informações Financeiras Ambientais
Despesas e investimentos ambientais
D.1)
Seguro ambiental
D.2)
D.3) Passivos, provisões e contingências ambientais
1.4.4.2 Unidade de registro
De acordo com Bardin (1977, p. 103), a unidade de registro "6 a unidade de

significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de
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base, visando à categorização e a contagem frequencial". 0 autor cita como exemplos a
palavra, o tema, o objeto, o personagem, o acontecimento, o documento. Nossa (2002, p. 177)
destaca que neste tópico deve ser definida a quantidade da evidenciação apresentada em cada
categoria.
A adoção de sentença como unidade de registro 6 indicada para a leitura de
conteúdos ambientais, conforme Milne e Adler, citado por Nossa (2002, p. 178). Nesse
sentido, o presente estudo adotou a orientação dos autores.

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Este estudo não levou em consideração aspectos sociais, culturais ou econômicos na
análise descrita. Embora justificável diante das dimensões desta pesquisa, esta 6 uma
limitação que se deve considerar durante a leitura. Futuros estudos podem abordar essas
questões.
,

E importante destacar, também, que, uma vez que o objetivo do trabalho era

comparar a prática adotada pela empresa na evidenciação ambiental e não as normas a esse
respeito nos dois países, estas não foram consideradas na análise realizada. Acredita-se que
uma abordagem do problema sob a ótica normativa traga esclarecimentos ao tema,
corroborando ou refutando os dados apresentados ao longo deste estudo.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONSCLENTIZAÇÃO AMBIENTAL

A partir da realização, em 1992, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92), no Rio de Janeiro, Brasil, passou-se a falar da era do
ecobusiness, para enfatizar, ironiza Alexandre (2000, p. 20), a incorporação da questão
ambiental aos negócios.
A preocupação com o meio ambiente, porém, é referida desde a década de 1960.
Nossa (2002, p. 40) registra a assinatura, em 1962, do Tratado de Proibição Parcial de Testes
Nucleares, firmado entre EUA, Unido Soviética e Grã-Bretanha.
0 autor destaca que na década seguinte, considerada a fase do controle ambiental,
surgiram os primeiros movimentos ambientalistas, dentre os quais: o Programa Ambiental das
Nações Unidas (UNEP), a Diretoria do Meio Ambiente da Organization ,for Economic
Cooperation and Development (OECD), o Relatório da Comissão da Comunidade Européia
para a Proteção do Meio Ambiente e do Consumidor e a Comissão do Meio Ambiente da
Otan (CCMS).
Ainda nos anos 1970 o governo brasileiro instituiu a Secretaria Especial do Meio
Ambiente (SEMA), órgão de controle vinculado ao Ministério do Interior. Foi nessa década
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que surgiu a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESP), em São Paulo, e
a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), no Rio de Janeiro.
Na década de 1980, de acordo com Nossa (2002, p. 41), "as preocupações ambientais
já penetravam em algumas empresas, que passaram a incluir em seu planejamento estratégico
a preocupação ambiental". É nesse período que a ONU divulga o relatório "Nosso Futuro
Comum", sugerindo que as futuras gerações não disporão dos recursos necessários à sua
sobrevivência. É nessa década, ressalta Nossa, que é criada, no Brasil, a Política Nacional do
Meio Ambiente, obrigando a Análise de Impactos Ambientais para certas atividades.
Na década seguinte, comenta o autor, conhecida corno Fase da Gestão Ambiental, foi
promulgada a Carta de Roterdã contendo dezesseis princípios ambientais. Também nesse
período foi realizada a RIO 92, resultando na produção da Agenda 21 e emitida a Norma
Internacional NBR ISO 14.000.

2.2

A CONTABILIDADE E 0 MEIO AMBIENTE

A crescente preocupação ambiental elevou a importância da pesquisa relacionada ao
meio ambiente. Geógrafos, sociólogos, historiadores, engenheiros, entre outros, voltaram seus
olhos para um dos bens mais valorizados a partir, principalmente, da segunda metade do
século passado.
Os contadores também desenvolveram trabalhos na "área verde". Nesse sentido
podemos citar os exemplos de Gamble e outros (1996), de Milne e Adler (1999), citados por
Nossa (2002, p. 178), no exterior, e de Nossa (2002), Ferreira (2003), Borba e Nazário (2003),
Paiva (2003), Tinoco e Kraemer (2004), Borba e Zago (2004), no Brasil.
Contudo, existem poucas normas direcionadas à evidenciação ambiental nas
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demonstrações contábeis. De acordo com a Comissão de Normalização Contabilistica de
Portugal (CNC) (2002, P. 3), "o IASC [atual IASB — International Accounting Standards

Board] publicou diversas Normas Internacionais de Contabilidade que estabelecem
disposições e princípios contabilisticos aplicáveis ao tratamento das matérias ambientais".
Entretanto, ressalta o documento, não existe qualquer norma internacional de Contabilidade
que trate exclusivamente de matérias ambientais.
Exemplo de aplicabilidade da norma geral à contabilidade ambiental é a definição de
passivo. De acordo com o Financial Accounting Standards Board (FASB), citado por
Hendriksen e Van Breda (1999, p. 410), passivos são "sacrificios futuros prováveis de
beneficios econômicos resultantes de obrigações presentes de uma entidade no sentido de
transferir ativos ou serviços para outras entidades no futuro em conseqüência de transações e
eventos passados". Assim, o CNC (2002, p. 9) recomenda o reconhecimento de urn passivo
ambiental
Quando seja provável que uma saída de recursos incorporando beneficios
econômicos resulte da liquidação de uma obrigação presente de caráter
ambiental, que tenha surgido em conseqüência de acontecimentos passados e
se a quantia pela qual se fará essa liquidação puder ser mensurada de forma
fiável.
Contudo, enfatizam Tinoco e Kraemer (2004, p.167):

Com referência ao registro, ao reconhecimento e A evidenciação das
provisões ambientais nas demonstrações contábeis deve mencionar-se que a
grande maioria das legislações tributárias e mesmo comerciais de diferentes
países, inclusive do Brasil, só permite o correspondente registro quando
pagar as indenizações decorrentes de danos causados ao meio ambiente, ou
quando existem fortes evidências de danos que terão de ser ressarcidos ou
indenizados.
A preocupação constante com o meio ambiente e as exigências relacionadas
conservação ambiental sinalizam para a mudança desse quadro.
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2.3

ESTUDOS SOBRE EVIDENCIAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

Estudos recentes têm revelado o atual estágio da divulgação a respeito do meio
ambiente nas demonstrações contábeis das empresas brasileiras. Optou-se por apresentar aqui
apenas os exemplos mais recentes dessa produção; porém, datam do inicio dos anos 1990 os
primeiros estudos nesta area no Brasil.
Tinoco

e

Kraemer

(2004) apresentam informações

sobre

o

desempenho

socioambiental de cinco empresas atuantes no território nacional, quais sejam, Companhia
Siderúrgica Paulista (COSIPA), Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e Brasil Telecom. As

empresas analisadas foram escolhidas em decorrência do setor em que atuam, considerados
geradores de impactos ambientais relevantes.
Nossa (2002) apresentou uma análise do conteúdo de relatórios ambientais das
empresas Votorantin Celulose e Papel, Aracruz Celulose, Suzan°, International Paper, Bahia
Sul, Ripasa, Cenibra, Santher, Klabin e Rigesa. Esta pesquisa analisou, ainda, o conteúdo dos
relatórios ambientais de empresas internacionais no setor de Papel e Celulose.
Ribeiro e Souza (2003) desenvolveram um estudo sobre os impactos ambientais no

patrimônio da Petrobras. Segundo as autoras, o provisionamento dos passivos ambientais

reduziria o lucro da empresa em 2.932.907, no exercício de 2000, e em 3.886.080, no
exercício seguinte (valores em milhares de reais).
Borba e Zago (2004) analisaram o conteúdo das demonstrações financeiras, do
período compreendido entre 2001 e 2003, de oito empresas do setor de mineração. Nesta
pesquisa qualitativa, os autores observaram que a certificação ISO 14.000 é recente no setor
analisado. Destacam, também, o aspecto publicitário da evidenciação ambiental, ao
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concluírem que apenas informações positivas para a empresa são divulgadas. Além disso,
ressaltam que a informação ambiental é disponibilizada descritivamente e, conseqüência dessa
característica, não há padrão para comparabilidade entre empresas. Por fim, os autores
revelam que a falta de critérios de mensuração dos passivos ambientais deixam dúvidas
quanto à confiabilidade das informações.
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3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

3.1 DESCRIÇÃO DOS DADOS

As informações desta seção foram extraídas dos relatórios financeiros anuais da
companhia analisada submetidos A CVM, no Brasil, e A SEC, nos Estados Unidos. 0 texto

contido nos quadros a seguir é uma adaptação do que foi publicado pela empresa nas suas
demonstrações contábeis. Em alguns casos, entretanto, o texto corresponde fielmente àquele
publicado pela companhia, essencialmente para garantir a coerência e ressaltar a qualidade da
informação disponível.
Inicialmente foram identificadas palavras-chave associadas ao tema de interesse,
procedendo-se A leitura dos excertos cujo conteúdo fosse de relevância para o estudo. Desses
fragmentos foram extraídos os dados desta seção.
A Tabela 2 contém essas palavras-chave e o número de ocontncias 2de cada urna

2

Foram consideradas as variações dessas palavras-chave. Assim, considerou-se ocorrência da palavra
"ambiental" as variações "ambientais", "ambiente", "ambientalmente", entre outras, associadas ao meio
ambiente natural. Ou seja, foi utilizado o radical da palavra-chave pesquisada como referência para busca e
leitura. Ressalte-se que não foram consideradas as referências em contextos que não dissessem respeito ao meio
ambiente natural.
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delas nas demonstrações publicadas junto A CVM e A SEC no ano de 2003. É interessante
observar que há equilíbrio entre os números encontrados. Contudo, essa similaridade, por si
só, não é capaz de definir a qualidade da informação disponível.
Tabela 2 — Comparativo das ocorrências de expressões associadas ao meio ambiente.

Palavra-chave

"Meio ambiente" e variações
"Ambiental" e variações
"Gestão ambiental" e variações
"Impacto ambiental" e variações
"Resíduo" e variações
"Poluição" e variações
"Ecologia" e variações
Total
Fonte:

Ocorrências nas DFP da
CVM
Freqüência
Percentual
32
29%
57
52%
6
6%
2
2%
9
8%
3
3%
0
0%
109
100%

Ocorrências no
formulário 20-F
Freqüência
Percentual
29
29%
51
52%
3
3%
6
6%
3
3%
6
6%
1
1%
99
100%

elaborado pelo autor

importante destacar que os valores referidos ao longo deste capitulo estão de
conformidade com aqueles apresentados nos relatórios utilizados como base para a pesquisa.

Nesse sentido, os valores expressos nas demonstrações submetidas A CVM o são em milhares
de reais, enquanto os valores expressos nas demonstrações submetidas A SEC o são em
milhões de dólares americanos, exceto quando indicado o contrário.

Quanto As práticas contábeis aplicadas nos EUA, conforme formulário 20-F, os
custos ambientais referentes As atuais operações são levados a resultado ou capitalizados,
dependendo da geração de beneficios econômicos futuros ou não. Os passivos são
reconhecidos quando os custos são considerados prováveis e podem ser razoavelmente
estimados. No caso das demonstrações contábeis publicadas no Brasil, nenhuma ressalva
nesse sentido foi feita. As informações disponíveis em notas explicativas sobre as práticas
contábeis não informam o posicionamento da companhia em relação a essa evidenciação

ambiental. Considerando que as demonstrações estão auditadas, pode-se inferir que a empresa
vem adotando a prática descrita no parágrafo anterior também no Brasil, uma vez que as
normas vigentes neste pais estabelecem tratamento semelhante aos casos acima descritos.
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A classificação das categorias e subcategorias obedece ao seguinte padrão: a
classificação principal refere-se

a categoria analisada (exemplo: A); a classificação secundaria

refere-se à subcategoria analisada (exemplo: A.1)
A) Política ambiental
CVM
o Tratada como "política corporativa", sob a denominação "Segurança, Meio Ambiente
e Saúde — SMS".
SEC
ambiental,
entre outras coisas, recomendar mudanças na
comitê
responsabilidade
do
t
o
política ambiental.
Quadro 2 — Categoria A
Fonte: elaborado pelo autor
A.1) Ações efetivas
CVM
o Desenvolvimento do programa PEGAS0 3 , que garantiu redução do nível de
vazamento de óleo e derivados;
o Implementação do sistema de gestão integrado de segurança, meio ambiente e saúde,
baseado nas normas internacionais ISO 14001;
o Inspeção regular das instalações da companhia por empresas independentes;
o Treinamento, desde o inicio de 2002, de mais de 10 mil integrantes da força de
trabalho, por meio do Programa de Segurança de Processo;
o Aderência ao Global Compact4
o Reunião, sob a denominação "Petrobras Ambiental", de todas as ações da empresa
nessa area, enfocando, em sentido amplo, a agua.
SEC
Desenvolvimento
do
programa
PEGASO;
o
o Proposição para firmamento de contratos de compromisso ambiental;
o Integração do departamento de saúde ao departamento de segurança e meio ambiente;
o Estabelecimento da política de meio ambiente e uso de indicadores de desempenho
ambiental;
o Investimentos associados h redução do risco de impacto a saúde, segurança e meio
ambiente, incluindo diretrizes sobre prevenção da poluição;
o Construção de centros de proteção ambiental;
o Certificação, em dezembro de 2003, de 57 unidades operacionais conforme normas de
padrão ISO 14.001 (gerenciamento de sistemas ambientais);
o Investigação efetiva dos incidentes ambientais e inicio da implementação do
Programa de Segurança de Processo (Process Safety Program);
o Condução de estudos de impacto ambiental para novos projetos, conforme exigido
pela legislação ambiental brasileira;
o Investimento de cerca de US$ 750 milhões em projetos ambientais, em 2003, sendo
que, em 2002, esse valor somou US$ 466.
Quadro 3 — Subcategoria A.1
Fonte: elaborado pelo autor
PEGASO: Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional.
4 Global Compact: pacto proposto is empresas pela ONU, em todo o mundo.
3
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A.2)

Declaração de intenções
CVM

o Busca tornar-se referência internacional em segurança operacional, respeito ao
meio ambiente e saúde;
o Redução do número de acidentes fatais nas atividades;
o Faz parte da estratégia de âmbito internacional conduzir as operações adotando
parâmetros referenciais de excelência em SMS;
o Educar, capacitar e comprometer os empregados com as questões de SMS, e
ainda envolver fornecedores, comunidades, órgãos competentes e demais partes
interessadas;

o Considerar nos sistemas de conseqüência e reconhecimento o desempenho em
SMS;

o Atuar na promoção da saúde, na proteção do ser humano e do meio ambiente,
mediante identificação, controle e monitoramento de riscos, adequando a
segurança de processos as melhores práticas mundiais e mantendo-se preparada
para emergências;

o Assegurar a sustentabilidade de projetos, empreendimentos e produtos ao longo
do seu ciclo de vida, considerando os impactos e beneficias nas dimensões
econômica, ambiental e social;
o Considerar a eco-eficiência das operações, minimizando os impactos locais
adversos inerentes as atividades da indústria.
SEC
o Investimento em refinarias, objetivando, dentre outras finalidades, a melhoria da
qualidade da gasolina e diesel e observância da regulamentação ambiental.
Quadro 4— Subcategoria A.2
Fonte: elaborado pelo autor

A.3) Gestão ambiental (incluindo ISO 14.000)
CVM

o Dentre as medidas adotadas, a companhia apresenta o PEGASO como a de
maior alcance em gestão ambiental;
o Implementação do sistema de gestão integrado de segurança, meio ambiente e
saúde, baseado nas normas internacionais ISO 14001, OHSAS 18001 e BS
o

8800;
Criação de Banco de Dados de Petróleo e Derivados para Gestão Ambiental,
servindo de base de consulta para os simuladores e para avaliação do impacto e
para o gerenciamento de acidentes ambientais.

SEC
o Dentre as medidas adotadas, a companhia apresenta o PEGASO como a de
maior alcance em gestão ambiental;
o Certificação, em dezembro de 2003, de 57 unidades operacionais conforme
normas de padrão ISO 14001 (gerenciamento de sistemas ambientais), OHSAS
18001 e BS 8800;
o A cada dois anos, por força da Lei n. 9.966, de 2000, e necessário a promoção de
auditorias ambientais independentes para avaliar, dentre outros aspectos, a
gestão ambiental.
Quadro 5 — Subcategoria A.3
Fonte: elaborado pelo autor
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B) Impactos Ambientais
o
o

o

o
o
o

o

CVM
Gasolina de baixo impacto ambiental comparativamente As gasolinas que serão
exigidas na Europa no final da década (pág. 39);
A PEPSA realiza estudo de impacto ambiental acerca de novos projetos e
investimentos, sendo que os requisitos e restrições aplicáveis não produziram
efeitos adversos relevantes até o momento.
SEC
A administração da companhia considera que eventuais despesas para corrigir ou
mitigar possíveis impactos ambientais não devem ter efeito significativo sobre suas
operações ou seu fluxo de caixa;
Condução de estudos de impacto ambiental para novos projetos;
Exigência de estudo de impacto ambiental para certas atividades, conforme
resolução do CONAMA 5 n°23 de 1994;
As atividades que geram impactos ambientais, especialmente perfuração de
poços e ampliação de refinarias, exigem avaliações de impacto ambiental,
conforme procedimentos e licenciamento federais e estaduais;
t prevista compensação ambiental de pelo menos 0,5% do valor do projeto
associado a atividades com repercussão ambiental que não possa ser superada,
nos termos da Lei n° 9.985.

Quadro 6— Categoria B
Fonte: elaborado pelo autor

B.1)

Resíduos

CVM
o Avaliação das Areas afetadas pelas atividades da companhia, e que receberam
resíduos resultantes dessas atividades, objetivando avaliar a extensão do impacto
e implantação de tecnologias inovadoras de remediação ambiental;
o Unificação do cadastro de resíduos em todas as unidades de negócios do E&PBrasil, permitindo maior controle dos programas de reciclagem de resíduos;
o Construção de unidade de craqueamento de resíduos na refinaria de Canoas;
o Desenvolvimento de um novo processo para geração de diesel a partir de resíduo
de vácuo de petróleo pesado, com sistema catalítico de baixo custo;
o Produção de bunker utilizando resíduo asfáltico em substituição ao de vácuo;
o Implantação de programas de redução e tratamento de resíduos e de otimização
do uso de água;
o Um milhão e meio de toneladas tratadas de resíduos sólidos desde 2000.
SEC
o As práticas de descarga e emissões de resíduos podem exigir limpezas ou
reaparelhamentos nas instalações da companhia, a custos elevados, podendo
acarretar responsabilidades significativas;
o 0 PEGASO contribuiu para a redução das emissões de resíduos;
o Desenvolvimento de tecnologias para craqueamento catalítico fluido (FCC),
incluindo-se um processo FCC para resíduos desenvolvido especialmente para
petróleos pesados e ácidos.
Quadro 7— Subcategoria BA
Fonte: elaborado pelo autor
5

Conselho

Nacional do Meio Ambiente
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B.2)

Poluição
CVM

o Fornecimento de Gas Natural Veicular — GNV, que apresenta baixa emissão de
poluentes;

o Consolidação, a partir de 2004, dos dados de emissões de gases de efeito estufa
e de poluentes que afetam a qualidade do ar local;
o Segundo nota não auditada, a PEPSA não incorreu em responsabilidade
significativa por conta de poluição resultante de suas operações.
SEC
o Investimento em projetos visando a redução de emissões de fluxos de poluentes;
o Desenvolvimento e implantação de diretrizes sobre prevenção da poluição;
o A Frota Nacional de Petroleiros recebeu certificação segundo as normas da IMO
de (Código ISM) em dezembro de 1997;
o As instalações localizadas no Brasil estão sujeitas a várias leis, regulamentos e
exigências de licenciamento relativos A proteção da saúde humana e do
ambiente. A manutenção das licenças exige a entrega de relatórios, incluindo
relatórios de monitoramento de segurança e poluição (IOPP) ao IBAMA;
o A empresa deve atender exigências para obter licenciamento para exploração de
atividades poluidoras.
Quadro 8 — Subcategoria B.2
Fonte: elaborado pelo autor
B.3)

Contaminação e recuperação de terras, águas e ar
CVM

o Recuperação de poços de água no nordeste brasileiro, como parte do programa
Petrobras Fome Zero;

o Redução e, em alguns casos, eliminação do volume de água produzida com o
petróleo em corpos d'água de superficie;
o Inauguração em agosto de 2003 de unidades-piloto para avaliação de
teconologias de tratamento de efluentes visando A. reutilização de água em

refinarias;
o

Lançamento do programa Petrobras Ambiental, com investimentos de R$ 40
milhões nos dois anos iniciais;
o Em 2003 teve inicio a implantação de um sistema de inventário, monitoramento
e gerenciamento das emissões atmosféricas, visando à entrada da companhia no
mercado de carbono.
SEC
o Nenhuma ocorrência identificada.
Quadro 9 — Subcategoria 13.3
Fonte: elaborado pelo autor

B.4)

Desenvolvimento de produtos ecológicos
CVM

o Nenhuma ocorrência identificada.
SEC

o Nenhuma ocorrência identificada.
Quadro 10 — Subcategoria B.4
Fonte: elaborado pelo autor
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B.5)

Reciclagem

CVM
o Unificação do cadastro de resíduos em todas as unidades de negócios do E&PBrasil, permitindo maior controle dos programas de reciclagem de resíduos.
SEC
o Nenhuma ocorrência identificada.
Quadro 11 — Subcategoria B.5
Fonte: elaborado pelo autor

C) Energia
CVM
o Associada A política corporativa da companhia.
SEC
o Nenhuma ocorrência identificada.
Quadro 12— Categoria C
Fonte: elaborado pelo autor
C.1)

Uso eficiente

CVM
o Associadas A política corporativa da companhia está a promoção junto à
sociedade do uso eficiente da energia.
SEC
o Nenhuma ocorrência identificada.
Quadro 13 — Subcategoria C.1
Fonte: elaborado pelo autor

C.2)

Utilização de resíduos na produção de energia

CVM
Desenvolvimento de um novo processo para geração de diesel a partir de resíduo
de vácuo de petróleo pesado, com sistema catalítico de baixo custo.
SEC
o Nenhuma ocorrência identificada.
o

Quadro 14— Subcategoria C.2
Fonte: elaborado pelo autor

C.3)

Redução do consumo de energia
CVM

o Nenhuma ocorrência identificada.

SEC
o Nenhuma ocorrência identificada.
Quadro 15 — Subcategoria C.3
Fonte: elaborado pelo autor
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D) Informações Financeiras Ambientais

CVM

o Associadas As subcategorias a seguir.
SEC

o Associadas As subcategorias a seguir.
Quadro 16— Categoria D
Fonte: elaborado pelo autor

D.1)

Despesas e investimentos ambientais
CVM

o PÉGASO: R$ 2,3 bilhões, em 2003;
o Foram investidos R$ 326 milhões pela Petrobras Distribuidora na modernização
da rede de postos de distribuição, no suporte aos clientes e em programas de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde (contudo, não especifica a parte que coube a
cada um desses programas);
Investimento de R$ 192 milhões para cumprimento do Termo de Compromisso
para Ajuste Ambiental (TCAA), destinado a promover melhorias na refinaria
Duque de Caxias (Reduc) e no terminal da Ilha D 'Agua, no estado do Rio de
Janeiro.
SEC
o Gastos de US$ 750 milhões, em 2003, para dar cumprimento A legislação
ambiental;
o Gastos de US$ 766 milhões, no exercício de 2003, com relação ao programa
PÉGASO;
o Investimentos adicionais em programas de segurança ambiental e tecnologias de
águas profundas e de refino, da ordem de US$ 62 milhões.
o

Quadro 17 — Subcategoria D.1
Fonte: elaborado pelo autor

D.2)

Seguro ambiental
CVM

o A responsabilidade civil e os riscos ambientais, conforme o caso, estão cobertos
por uma ou mais apólices, com limites compatíveis corn corporações do porte da
Petrobras e testado por acidentes.
SEC
o Assinatura, em novembro de 2003, de contrato de um ano para riscos gerais que
cobre riscos ambientais. A respectiva apólice de seguro cobre qualquer dano
resultante das atividades da companhia ou de suas subsidiárias, com exceção das
atividades internacionais, que possuem seguro próprio e, portanto, não estão
incluídas nesta apólice. Ela não cobre qualquer multa que possa vir a ser
imposta.
Quadro 18 — Subcategoria D.2
Fonte: elaborado pelo autor
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D.3)

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

Passivos, provisões e contingências ambientais

GYM
A administração da companhia considera que eventuais despesas para corrigir
ou mitigar eventuais efeitos ambientais não devem ter efeito significativo sobre
suas operações ou seu fluxo de caixa;
Pelo vazamento de óleo ocorrido em 16 de julho de 2000, foi movida ação civil
contra a companhia reclamando R$ 2.707.907 por danos causados ao meio
ambiente. A companhia já apresentou sua resposta a esse processo.
Adicionalmente, há duas ações pendentes que já foram contestadas pela
companhia e que serão julgadas juntamente com a ação anteriormente referida;
Em 12 de maio de 2003, houve de 7 (sete) mil litros de óleo. A companhia foi
multada em R$ 100, sendo que, desse valor, até 90% poderão ser abatidos
mediante o cumprimento de um Termo de Compromisso;
Em 3 de junho de 2003, houve derramamento no mar de cerca de 27 mil litros de
óleo. Em razão desse acidente, a Petrobras foi multada em R$ 500 pelo Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (lbama) e em R$ 344 pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), tendo recorrido
de ambas por entender que atuou da forma mais eficaz possível para minimizar
eventual impacto ao meio ambiente;
Em 26 de agosto de 2003 houve derramamento de 20 (vinte) litros de óleo. Em
que pese a eficácia das providências tomadas e a inexistência de dano ambiental,
a Petrobras foi multada pelo Ibama em R$ 2.000, tendo interposto recurso
administrativo junto Aquele órgão.
SEC
Segundo a administração, caso uma ou mais das responsabilidades em potencial
decorrentes de acidentes ambientais resultem em efetiva multa ou
responsabilidade civil ou penal, as operações e a situação financeira da empresa
poderão ficar prejudicadas;
Há multas lavradas pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em cerca de R$
150 milhões, reduzidas para R$ 90 milhões após contestação. A companhia esta
contestando essa multa reduzida;
0 Ministério Público Federal interpôs uma ação em 23 de janeiro de 2003,
reclamando ressarcimento no valor de R$ 100 milhões pelos danos ambientais,
entre outras coisas. Defesa apresentada, Aguardando resultado;
O IBAMA multou a companhia em R$ 7 milhões. Os fundamentos dessa medida
estão sendo contestados através de um processo administrativo;
Uma ação civil (de 1986) está na fase de descobertas. Apesar dos autores
alegarem danos de US$ 89.500 em um ato postulatório arquivado junto ao
Tribunal, o Ministério Público do Estado de Sao Paulo declarou publicamente
que US$ 800 milhões serão finalmente exigidos para remediar o dano ambiental
alegado. O Tribunal recusou declarar responsabilidade conjunta e separada, e a
empresa acredita que sera dificil determinar o dano ambiental atribuível a cada
réu;
Em 19 de janeiro de 2001, a Promotoria do Estado do Rio de Janeiro moveu
ação criminal contra a companhia, que esta atualmente contestando a base legal
para o processo criminal;
Adicionalmente, a Promotoria Pública Federal moveu ações criminais contra o
então presidente da companhia (a qual foi finalizada em 2003) e outros 9
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

funcionários. A companhia não pode prever se o resultado desses processos
afetará negativa e significativamente suas operações;
Em 16 de julho de 2000, ocorreu vazamento de óleo na refinaria Getúlio Vargas
lançando petróleo bruto nas redondezas. As Promotorias da Republica e do
Estado do Paraná moveram uma ação civil contra a companhia reclamando US$
1.176 por perdas e danos. A companhia já apresentou sua resposta a esse
processo;
Adicionalmente, existem duas outras ações pendentes que já foram contestadas
pela companhia. A empresa não é capaz de prever se o resultado desses
processos afetará negativa e significativamente suas operações;
Em conseqüência de acidente houve derramamento de petróleo no canal de São
Sebastião, sendo a companhia multada em cerca de US$ 30 por vários órgãos
ambientais estaduais. A companhia está em processo de impugnação de tais
multas;
Em 16 de fevereiro de 2001, houve derramamento de Oleo combustivel nos rios
Sagrado, Meio, Neves e Nhundiaquara, localizados no Estado do Paraná. Corno
conseqüência, a companhia foi multada em aproximadamente US$ 80 pelo
Instituto Ambiental do Paraná, multa esta que está sendo contestada pela
companhia através de recursos administrativos;
Em 15 de março de 2001, houve derramamento de óleo diesel e petróleo bruto.
A companhia recebeu multa no valor de US$ 3 aplicada em abril de 2001 pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (MAMA). A companhia atualmente esta
contestando essa multa;
Em 12 de maio de 2003, houve derramamento de cerca de 7 (sete) mil litros de
petróleo numa área distante de comunidades e de qualquer manancial hídrico. A
Petrobras foi multada em US$ 0,04, sendo que, desse valor, até 90% poderão ser
abatidos mediante o cumprimento de um Termo de Compromisso;
Em 3 de junho de 2003, houve derramamento no mar de cerca de 27 mil litros de
petróleo. Em razão desse acidente, a Petrobras foi multada em US$ 0,17 pelo
(IBAMA) e em US$ 0,12 pela companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), tendo recorrido de ambas as multas;
Em 26 de agosto de 2003, houve derramamento de 20 (vinte) litros de Oleo em
área do município fluminense de Cachoeiras de Macacu. A companhia
imediatamente determinou que o Oleo, contido na faixa de servidão do duto,
fosse recolhido, tendo ainda, preventivamente, protegido com barreiras e mantas
absorventes um córrego próximo ao Rio Soarinhos. Apesar da eficácia das
providências tomadas e a inexistência de dano ambiental, a Petrobras foi
multada pelo Ibama em US$ 0,69, tendo interposto recurso administrativo junto
Aquele órgão;
A administração da companhia considera que eventuais despesas para corrigir ou
mitigar possíveis impactos ambientais não devem ter efeito significativo sobre
suas operações ou seu fluxo de caixa.

Quadro 19— Subcategoria D.3
Fonte: elaborado pelo autor
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3.2 ANÁLISE DOS DADOS

Com relação à "política ambiental", a empresa ressalta as "ações efetivas" em meio
ambiente nas demonstrações submetidas A SEC, havendo dez ocorrências para esta
subcategoria no formulário 20-F, em contraposição às seis ocorrências nas demonstrações
apresentadas à CVM. Além da maior freqüência, a informação disponível junto

a

SEC vem

complementada por valores.
Na "declaração de intenções", houve maior incidência de sentenças nas
demonstrações publicadas junto A. CVM, totalizando oito, contra apenas uma naquelas
publicadas junto A. SEC. Essas declarações sugerem os rumos que a empresa deseja tornar na
busca pela redução dos impactos ambientais de suas atividades.
Houve convergência nas sentenças associadas

a

"gestão ambiental". Além das

referências às normas internacionais, como a ISO 14000, a empresa destaca o PEGASO como
a medida de maior alcance ambiental. Das três sentenças associadas a esta subcategoria, não
houve correspondência em apenas urna: nos Estados Unidos foi dada ênfase à promoção
periódica de auditorias ambientais independentes; no Brasil foi dado destaque A. criação de um
banco de dados que serve de base de consulta para simuladores e para gerenciamento de
acidentes ambientais.
Identificou-se uma incoerência na categoria "impactos ambientais" quando
comparada à subcategoria "despesas e investimentos ambientais", ambas publicadas junto
SEC: enquanto a primeira revela que a administração considera que eventuais despesas para
corrigir ou mitigar possíveis impactos ambientais não devem ter efeito significativo sobre
suas operações ou seu fluxo de caixa, a segunda ressalta que, caso uma ou mais das
responsabilidades de acidentes resultem em efetiva multa ou responsabilidade civil ou penal,
as operações e a situação financeira da empresa poderão ficar prejudicadas.

37

Nas demonstrações publicadas junto A CVM, a categoria "impactos ambientais"
contou duas ocorrências, enquanto as publicadas junto A SEC somaram cinco. Vale destacar a
informação, disponível no relatório 20-F, de que é prevista compensação ambiental de pelo
menos 0,5% do valor do projeto associado a atividades com repercussão ambiental que não
possa ser superada. Tal ressalva não está disponível nas demonstrações submetidas A CVM, e,
neste caso, o usuário da informação disponível junto A SEC está em melhores condições para
a tomada de decisão.
Na subcategoria "resíduos", associada à categoria "impactos ambientais", houve sete
ocorrências nas demonstrações publicadas junto A CVM e três junto A SEC. Não foi feita
referência a valores nesta subcategoria. Vale destacar a informação, disponível no formulário
20-F, de que as práticas de descarga e emissões de resíduos podem exigir limpezas ou
reaparelhamentos nas instalações da companhia, a custos elevados, podendo acarretar
responsabilidades significativas. Essa sentença, associada A. primeira da subcategoria
"despesas e investimentos ambientais", ressalta o risco associado

a

atividade da Petrobras,

alertando o usuário da informação contábil sobre possíveis desembolsos decorrentes da
atividade normal da companhia.
A subcategoria "poluição" contou três sentenças nas demonstrações publicadas junto
CVM e cinco junto A SEC. Embora não quantificadas, vale destaque, na publicação junto A
CVM, o fornecimento de GNV como alternativa menos poluente de abastecimento de
veículos, em comparação à gasolina. Associada a essa questão está a subcategoria
"contaminação e recuperação de terras, Aguas e ar", na qual a companhia divulgou, junto A
CVM, a intenção de inserir-se no mercado de carbono, por meio do inventário,
monitoramento e gerenciamento das emissões atmosféricas.
Na única sentença associada à subcategoria "reciclagem", disponível nos relatórios
CVM, a empresa faz referência à unificação do cadastro de resíduos, como forma de controle
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dos programas de reciclagem de resíduos. Deve-se ressaltar que não foram identificadas
ocorrências para esta subcategoria no formulário 20-F.
Também não foram encontradas referencias A subcategoria "desenvolvimento de
produtos ecológicos". A empresa poderia explorar a evidenciação de esforços nesse sentido,
visando contemplar essa lacuna em seus informes contábeis.
A publicação junto A. CVM trouxe cinco sentenças vinculadas A subcategoria
"contaminação e recuperação de terras, água e ar". Destaca-se, neste grupo, o investimento no
programa Petrobras Ambiental, associado A água, que iria consumir R$ 40 milhões nos anos
de 2003 e 2004.
A categoria "energia" está associada, nos documentos publicados no Brasil, A política
corporativa da companhia. Embora a empresa possua uma ramo energético em suas
atividades, nenhuma referência A economia, ao gerenciamento ou As ações vinculando energia
e meio ambiente, ou utilização consciente de energia, foram identificadas nas demonstrações

publicadas nos Estados Unidos.
Nas DFP publicadas junto A CVM, a empresa faz referência à promoção do uso
eficiente da energia como campanha social e ambientalmente consciente, embora não associe
A sentença identificada qualquer "ação efetiva" (subcategoria A.1) ou quantifique
(monetariamente ou não) essa política.
Na subcategoria "utilização de resíduos na produção de energia", a empresa
divulgou, junto A CVM, o desenvolvimento de um processo para geração de diesel a partir de
resíduo de vácuo de petróleo, utilizando-se, para tanto, de urn sistema de baixo custo. Essa

fonte energética, além de ecologicamente correta, agrega valor A empresa na medida em que
reduz o desperdício ao mesmo tempo em que incorpora novas tecnologias.

39

Não foram identificadas, nas publicações junto A CVM ou A SEC, ocorrências para a
unidade de registro "redução do consumo de energia". Vale destacar que, tanto no Brasil
quanto nos Estados Unidos, o período abrangido pelas demonstrações aqui analisadas foi
marcado pela intensa preocupação com a capacidade de fornecimento de energia. 0
crescimento da economia nos dois países, que, de acordo corn os economistas, faz crescer a
demanda energética, aponta para a necessidade de alguma divulgação associada a esta
sentença.
A maior ocorrência de sentenças está associada As "informações financeiras
ambientais". Nela é que se encontram as maiores divergências nas práticas de evidenciação
ambiental da empresa, quando se comparam as publicações junto A CVM e A SEC. 0 quadro a
seguir representa o número de sentenças associadas as subcategorias D.1, D.2 e D.3.
Subcategoria
D.1) Despesas e investimentos ambientais
D.2) Seguro ambiental
D.3) Passivos, provisões e contingências ambientais
Quadro 20 — Ocorrências das subcategorias D.1, D.2 e D.3

SEC

CVM
3
1
6

3
I
16

Fonte: elaborado pelo autor

Na subcategoria "despesas e investimentos ambientais", a empresa divulgou
informações convergentes, quantificando monetariamente as ações associadas. Ressalve-se
que, no Brasil, ao destacar o investimento em modernização de postos de distribuição, no
suporte aos clientes e em programas de SMS, não houve definição do quanto coube a cada
uma dessas ações.
Nas publicações junto A CVM e à SEC foram identificadas seis e dezesseis
ocorrências, respectivamente, associadas A subcategoria "passivos, provisões e contingências
ambientais". Foi nesta subcategoria que houve inconsistência nas informações. No Brasil e
nos Estados Unidos, divulgou-se que possíveis despesas para corrigir ou mitigar eventuais
efeitos ambientais não devem influenciar significativamente as operações da companhia.
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Contudo, nos Estados Unidos, segundo a administração da entidade, caso uma ou mais das

responsabilidades em potencial decorrentes de acidentes ambientais resultem em efetiva multa
ou responsabilidade civil ou penal, as operações da empresa poderão ficar prejudicadas.

Exceto pela divergência acima descrita, todos os dados disponíveis nas DFP
publicadas junto h. CVM estão presentes no formulário 20-F. Este, contudo, complementa a

informação, trazendo dezesseis informações acerca de ocorrências ambientais que podem
afetar o patrimônio da empresa. Essas informações adicionais no relatório 20-F vêm
acompanhadas de quantificação monetária e da situação das pendências judiciais ou
administrativas. Desse total, 43% referem-se a valores contestados pela empresa, sem

definição do resultado dessa contestação. Para 29% delas foi apresentada defesa, sendo que
até o encerramento do exercício nenhuma havia sido apreciada. Em 21% das ocorrências, de
acordo com a empresa, não é possível definir a responsabilidade individual da companhia e,
por conseguinte, o impacto de eventuais decisões desfavoráveis sobre o patrimônio da
entidade. Finalmente, 7% das ocorrências dizem respeito a valores que podem ser reduzidos
em até 90% mediante cumprimento de termo de compromisso firmado com os órgãos
ambientais.
oportuno destacar que as informações obtidas, constantes dos quadros 2 a 19,
foram encontradas, sem exceção, ou no relatório da administração ou nas notas explicativas.
Nenhum dado está textualmente associado ao meio ambiente nas demonstrações contábeis
propriamente ditas.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A presente pesquisa objetivou identificar as diferenças entre as demonstrações
contábeis da Petróleo Brasileiro S.A., submetidas A CVM e A SEC, na evidenciação
ambiental. Para tanto, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. A partir da leitura das
demonstrações contábeis da companhia analisada, pode-se identificar similaridades

e

divergências na forma de evidenciação ambiental.
Verificou-se que a prática de evidenciação, no Brasil, está associada A publicidade.
Apresenta-se, como exemplo, o número de ocorrências associadas A subcategoria "ações
efetivas", que foi inferior nas DFP submetidas A CVM em comparação ao encontrado no
formulário 20-F (seis contra dez). Por outro lado, o número de ocorrências associadas A
subcategoria "declarações de intenções" nas DFP da CVM superaram o disponível no
formulário 20-F (oito contra uma). Ou seja, no Brasil foi priorizada a divulgação das
intenções em detrimento daquilo que efetivamente foi feito.
Nos Estados Unidos a companhia busca evidenciar os aspectos ambientais
associados A sua atividade, quantificando-os monetariamente e alertando, sempre que julga
necessário, para os riscos patrimoniais vinculados a esses fatos, conforme se pode observar
nas subcategorias D.1 e, especialmente, D,3. Ao contrário do que ocorreu na primeira, na qual
a informação disponibilizada no Brasil e nos Estados Unidos foi semelhante, a segunda foi
mais relevante no formulário 20-F. Afinal, além cio que fora evidenciado no Brasil, a
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publicação junto A. SEC trouxe outras ocorrências e, ainda, a ressalva de que as
responsabilidades associadas A. questão ambiental poderiam resultar em prejuízo para as
operações e para a situação fmanceira da empresa, alerta este não disponível na publicação
nacional.
Por fim, seria interessante realizar uma pesquisa semelhante a esta, analisando-se urn
conjunto de empresas. Com uma base de dados maior, essa nova pesquisa traria urna
contribuição significativa à análise comparativa proposta inicialmente.
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