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RESUMO

FLOR, Maneia Pizani. A influência da contabilidade ambiental na gestão de empresas: estudo

de caso em empresa do ramo têxtil. 2006,65p. Monografia (Ciências Contábeis) — Departamento
de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

A exploração desordenada dos recursos naturais vem causando sérios danos ao planeta. Antes da
revolução industrial e agrícola, a população era de aproximadamente 10 (dez) milhões de
habitantes. Essas revoluções mudaram a economia e o modo de viver das pessoas. Após a
Segunda Guerra Mundial surgiram movimentos reclamando melhor qualidade de vida. A visão
dos empresários sobre essas questões tem mudado nos últimos anos. Muitos já deixaram de
pensar apenas no lucro e tornaram-se conscientes da responsabilidade perante as comunidades
onde as empresas estão instaladas. Eles vêm tomando medidas para não agredir (ou agredir
menos) o meio ambiente, seja por ações governamentais, seja pela pressão da sociedade ou pela
própria política da empresa. Nesse contexto encaixa-se a Contabilidade e Gestão Ambiental,
detectando, organizando e agrupando as informações de cunho ambiental, para fornecer relatórios
que permitam uma análise da interação da empresa com o meio ambiente e a evolução desse
relacionamento. Nesta pesquisa é utilizado o SICOGEA — Sistema Contábil Gerencial Ambiental,
em uma empresa do ramo têxtil, sendo empregada a primeira fase da terceira etapa, dando-se
prioridade a aplicação de uma lista de verificação e a análise dos resultados obtidos por meio
desta. Nessa análise, evidenciarn-se algumas deficiências contabil-gerenciais encontradas na
empresa.

Palavras-chave: Contabilidade Ambiental. Sistema Contábil. Empresa do ramo
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1 INTRODUÇÃO

A verdade é que as vastas regiões exploradas pela escravidão colonial teem um
aspecto unico de tristeza e abandono [.. .]. 0 passado está ah visivel, mas não
há prenuncio do futuro: o presente é o defmhamento gradual que precede a
morte. A população não possue defmitivamente o solo: o grande proprietario
conquistou-o h. Natureza com os seus escravos, explorou-o, enriqueceu por elle
extenuando-o, [...] e por fim esse solo voltou á. Natureza, estragado e exhausto.
Joaquim Nabuco, 1883

1.1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Contabilidade surgiu com a necessidade de se quantificar a riqueza e tem acompanhado
a evolução do mundo. Passou-se pela produção artesanal, mercantilista, pela revolução industrial
e, enfim, chegou-se ã. era da globalização.
A exploração desordenada vem causando prejuízos irreparáveis ao planeta, fazendo com
que as atenções de muitos pesquisadores, administradores e donos de empresas se voltem para a
ecologia, o meio ambiente e a Contabilidade Ambiental. Segundo Lima (1989, p. 07), "Ha
quatrocentos anos antes de Cristo, dizia o filósofo Platão, para os povos da antiga'Ática': 'A
nossa Terra se reduzirá a um corpo sem carne desde que continuemos a devassar nossas Arvores
como se fôssemos bárbaros".
Antes da revolução industrial e agrícola, a população do planeta era de aproximadamente
dez milhões de habitantes. A forma de vida da época (o extrativismo e a caça) gerava um

rendimento muito baixo. As riquezas naturais eram intocadas, inexploradas até o momento.
Vieram então as "revoluções", dando melhores condições de vida aos homens, mas não
lhes dando direitos para destruir o que a natureza havia criado, e não eles.
Esse homem diabólico e aprendiz de feiticeiro, não suspeitava do mal que poderia
fazer a humanidade, quando inventou o DDT, pesticidas, inseticidas e germicidas,
atacando o sistema nervoso da natureza humana, e provocando a `rotura
biológica' em nossa fauna. (LIMA, 1989, p.9).
Segundo Cavalcanti (2003), nossa civilização é tão submissa à força da economia e da
criação de valor econômico — quando recursos brutos são transformados em bens e serviços — que
não analisa os processos, alguns irreversíveis, de destruição ambiental.
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Após a Segunda Guerra Mundial surgiram, em vários países, movimentos que clamavam
por uma melhor distribuição de renda e mais qualidade de vida. Nesse contexto, as empresas
foram chamadas a assumir parte da responsabilidade social e da preservação do meio ambiente,
que o governo já não fazia de forma tão eficiente. Era uma busca por condições de higiene,
segurança, formação profissional e melhores relações no trabalho.
Nas últimas décadas tem ocorrido uma mudança muito grande no ambiente em
que as empresas operam: as empresas que eram vistas apenas como instituições
econômicas com responsabilidades referentes a resolver os problemas
econômicos fundamentais (o que produzir, como produzir e para quem
produzir) têm presenciado o surgimento de novos papéis que devem ser
desempenhados, como resultado das alterações no ambiente em que operam.
(DONAIRE, 1999, p. 13).
A razão principal para o existir de qualquer empresa é, sem dúvida, econômica. No

entanto, exercendo suas funções no ambiente em que está inserida, ela firma relações corn a
sociedade, ao utilizar recursos que são patrimônio de todos.
Até a última década, perguntava-se a qualquer empresário qual era o objetivo da atividade

econômica e ele não hesitava em responder que era produzir lucro. Com o passar dos anos,
porém, ele passou a se perguntar se o lucro era mesmo o objetivo ou apenas uma conseqüência de
tal atividade. 0 principal motivo para essa mudança de pensamento foi a tomada de consciência
de que as empresas, além de oferecerem produtos e serviços, também acabam tornando-se
responsáveis pelas comunidades onde se instalam.
-

Essa visão é o resultado de uma mudança de enfoque que está ocorrendo no pensamento

da sociedade e mudando sua ênfase do econômico para o social, valorizando aspectos sociais que
incluem distribuição mais justa da renda, qualidade de vida, [...] realização pessoal etc".
(DONAIRE, 1999, p. 16).
A sociedade, cada vez mais e com maior relevância, analisa e determina o tipo de conduta
que as organizações devem ter perante a comunidade e ao meio ambiente, no seu papel de
construção da cidadania. Surge, assim, a necessidade de evidenciação para clientes, fornecedores,
acionistas e sociedade ern geral, das ações de caráter social e ambiental realizadas pela empresa,
dentro e fora dela.
Ainda hoje, o comportamento de muitas organizações é de manter o silêncio
sobre as questões ambientais e cercar do máximo sigilo todas as informações
sobre como os produtos são produzidos, os riscos envolvidos e as precauções
que estão sendo tomadas. Essa atitude esta completamente equivocada, pois
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pode resultar numa falsa avaliação do que está sendo feito [...J. (DONAIRE,
1999, p. 101).

Segundo Ribeiro (2006, p. XI), "A atuação contábil, nesse âmbito, apóia-se na seguinte
premissa: Contabilidade é a ciência que se preocupa com a identificação, mensuração e

informação dos recursos alocados a determinada entidade, além dos eventos econômicos que a
afetaram e/ou poderão afeta-la".
Nesse contexto ingressa a Contabilidade, como facilitadora, detectando, organizando e
agrupando as informações.

1.2

TEMA E PROBLEMA

0 tema proposto é o estudo da influencia da Contabilidade Ambiental na gestão de
empresas, através de um estudo de caso de uma empresa do ramo têxtil.
Atualmente, a visa() de mercado e a forma de atuação das empresas vêm mudando. Elas
parecem perceber que o que vem ganhando mais importância é a maneira como elas são vistas do
lado de fora, pelos consumidores, fornecedores, acionistas e o público em geral. A confiança e a
imagem que têm perante esse público é o que pode estar fazendo com que essas empresas
venham trabalhando a questão de gerenciamento ambiental dentro de suas organizações.

0 presente trabalho vai desenvolver uma pesquisa de fundamentação teórica sobre a
Contabilidade Ambiental, mostrando a relação desse fator com o amadurecimento da empresa, o
seu modo de ver a sociedade e a comunidade onde esta inserida.

Após uma análise mais detalhada das questões citadas, deve-se responder à seguinte
pergunta de pesquisa:
De que maneira a Contabilidade e Gestão Ambiental esta sendo aplicada dentro de uma

empresa do ramo têxtil'?
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1.3 OBJETIVOS

O objetivo geral desse estudo é verificar o grau de envolvimento da empresa com a
Contabilidade e Gestão Ambiental.
Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
•

Apresentar conceitos de Contabilidade Ambiental;
Comentar as diferentes formas de evidenciação das informações contábil-ambientais;

•

Apontar aspectos importantes da Legislação Ambiental;

•

Questionar a mudança na forma de agir das empresas, mostrando exemplos de acidentes
ecológicos já ocorridos;
Conhecer a pratica da empresa analisada em relação h Gestão Ambiental.

1.4

JUSTIFICATIVA

A pressão exercida pelo governo, através de leis que obrigam a adequação das empresas a
certos parâmetros, aliada á. vontade pública de ver o meio ambiente preservado, faz com que cada
vez mais se observe as empresas se antecipando e tomando medidas para não agredir o meio
ambiente ou para resolver problemas que vinham tomando proporções desastrosas.
Conforme Wainer (1999, p. 76), "fomos despertados para a consciência ecológica a partir
da famosa Conferência sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, sob o patrocínio das Nações
Unidas, no ano de 1972". Nesta Conferência foram estabelecidos os princípios de preservação
dos recursos naturais da terra, incluindo o ar, a água, o solo, a fauna e a flora.

Atualmente não importa que classe seja examinada: um funcionário da empresa, um
administrador ou um acionista; todos estão tomando consciência de que o consumidor está cada
dia mais exigente, lendo com mais atenção os rótulos das embalagens e as noticias nos jornais,
discutindo não apenas os preços, mas a qualidade dos produtos nas prateleiras dos mercados.
consumidor quer saber se a empresa reutiliza a água na cadeia de produção. Quer saber se a
empresa da qual vai adquirir um produto é a mesma que polui o ar e derruba as Arvores sem
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pensar em reflorestamento. Quer papel e alumínio sendo reciclados e o vidro sendo reutilizado.
Quer qualidade nos produtos, e quer também a preservação do meio ambiente.
Surgido inicialmente nos países desenvolvidos, este mercado (mercado verde)
tem origem em consumidores já satisfeitos em suas necessidades quantitativas,e
que passam a preocupar-se com o conteúdo dos produtos e a forma como são
feitos, rejeitando os que lhe pareçam mais agressivos ao meio ambiente [..].
(DONAIRE,1999, p. 36).

Essa reação por parte da população já era prevista no inicio da década de 90.
Vimos essa tendência aproximando-se a um milhão de quilômetrosconsumidor. Era inevitável: a Geração do Protesto atinge a maioridade como a
Geração dos Superconsumidores.... E a injustiça social muito perto de casa e dá
luz à próxima geração de consumidores: o Consumidor Vigilante.
(POPCORN, 1993, p. 63).

Diante disso, surgiu o ramo da Contabilidade Ambiental, que vem auxiliar os gestores na
dificil tarefa de identificar gastos, custos, ativos e passivos ambientais, além de sugerir
demonstrações onde esses itens já estejam agrupados e facilitem a tomada de decisão por parte da
administração.

1.5

METODOLOGIA

A Contabilidade Ambiental pode ser vista como uma "evolução" da Contabilidade, e para
onde estudiosos tem voltado seus olhares. A premissa básica é interligar-se a outras ciências, para
obter mecanismos que permitam a identificação, mensuração, demonstração e análise de fatos
pertinentes As relações ambientais.
Um projeto de pesquisa é a mobilização de recursos para a consecução de um objetivo
predeterminado, justificado econômica ou socialmente, em prazo também determinado, com o
equacionamento da origem dos recursos e detalhamento das diversas fases a serem efetivadas até

sua execução. (BELCHIOR, 1969, apud FACHIN, 1993, p. 91).
Fachin (1993, p.91) complementa essa definição: "0 projeto de pesquisa é uma
construção lógica e racional, com base nos postulados da metodologia cientifica a ser empregada

no desenvolvimento de uma série de etapas, para facilitar um plano de trabalho que envolve uma
pesquisa".
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Para Cruz e Ribeiro (2003, p.11) "6 na pesquisa que se tenta conhecer e explicar os
fenômenos que ocorrem no universo percebido pelo homem. Em outras palavras, uma pesquisa

cientifica tem o propósito de descobrir respostas a questões propostas. Por outro lado, a
finalidade da pesquisa não é a acumulação de fatos (dados), mas sua compreensão[...1". Os
autores a fi rmam ainda que "o conhecimento s6 pode ser visto como uma só espécie, entretanto
costuma-se diferenciá-lo em: conhecimento teológico, conhecimento vulgar, conhecimento
filosófico e conhecimento cientifico", sendo este último o tipo a ser utilizado para a elaboração
deste projeto de monografia.
Toda pesquisa deve ser desenvolvida dentro dos moldes de conhecimento cientifico, o
qual, segundo Fachin, (1993, p.24):
Procura alcançar a verdade dos fatos (objetos) e depende da escala de valores e
das crenças dos cientistas; ele resulta de pesquisas metódicas e sistemáticas da
"realidade". E através da classificação, da comparação, da aplicação de métodos,
da análise e síntese, o pesquisador extrai do contexto social, ou do universo,
princípios e leis que estruturam um conhecimento rigorosamente válido e

universal.
0 tema estudado na Area de contabilidade ambiental foi trabalhado através de pesquisa em

parte exploratória e em parte descritiva, onde "busca-se conhecer com maior profundidade o
assunto, de modo a tomá-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da
pesquisa". (BEUREN, 2004, p. 80).
Quanto b. abordagem do problema, a tipologia utilizada foi a pesquisa prioritariamente
qualitativa, que pode fazer análises mais profundas quanto ao fenômeno que está sendo estudado.
Segundo Beuren, (2004, p.92), "abordar um problema qualitativamente pode ser uma forma
adequada para conhecer a natureza de um fenômeno social". A mesma autora afirma:
Na Contabilidade, é bastante comum o uso da abordagem qualitativa como
tipologia de pesquisa. Cabe lembrar que, apesar de a Contabilidade lidar
intensamente com números, ela é uma ciência social, e Tao uma ciência exata
como alguns poderiam pensar, o que justifica a relevância do uso da abordagem
qualitativa.

A pesquisa conta também com um estudo de caso, que apesar de ser largamente utilizado,
"constitui-se em uma limitação, uma vez que seus resultados não podem ser generalizáveis a
outros objetos ou fenômenos". (BEUREN, 2004, p. 84). 0 estudo foi feito em empresa do ramo
têxtil, onde foram aplicados os conceitos apresentados sobre Contabilidade Ambiental e sua
evolução ao longo dos anos.
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho encontra-se dividido em 4 capítulos, para uma melhor separação dos assuntos
abordados.
O primeiro capitulo é a introdução, onde se comenta a importância da mudança de visão
por parte dos administradores e da população acerca dos temas qualidade de vida e preservação
do meio ambiente. Nessa parte estão alencados o Tema e Problema, os Objetivos (Geral e
Específicos), a Justificativa, a Metodologia utilizada e a própria Organização do Trabalho.
No segundo capitulo tem-se a revisão teórica, trazendo conceitos de Contabilidade

e

Contabilidade Ambiental, descrevendo gastos ambientais, ativos ambientais, passivos ambientais,
evidenciação dos gastos ambientais, a legislação ambiental e as conseqüências ambientais,
relatando acidentes no Brasil e no mundo.
No terceiro capitulo apresenta-se o Estudo de Caso, iniciando com um breve histórico da
empresa pesquisada, passando A. análise dos dados, mostrando a sustentabilidade ambiental
parcial por critério e sub-critério e a análise das prioridades para futuros investimentos.
No quarto capitulo apresentam-se as conclusões e sugestões para futuros trabalhos.
O quinto capitulo traz as referências consultadas para a realização da pesquisa, e o sexto e
ultimo capitulo traz os anexos, com fotos referentes a empresa em questão.

1.7

LIMITAÇÃO DO ESTUDO

A presente pesquisa limita-se em certos aspectos. Em primeiro lugar há a necessidade de
mais publicações nessa area, ainda deficitária de livros para consulta. Não obstante, têm-se
diversos artigos, de onde foram retiradas informações não menos valiosas.
Por não haver sido feita uma visita efetiva A empresa analisada, houve a limitação dos
dados obtidos. Estes foram fornecidos pelo engenheiro e analista ambiental da organização, Sr.
Cassiano Ricardo Minatti.
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Por tratar-se de estudo de caso, os resultados obtidos não podem ser generalizados, ou
seja, não podem arbitrariamente ser aplicados a outras instituições.

Serão apenas obtidas

conclusões quanto a aplicação parcial de um Sistema Contábil Gerencial Ambiental em unia
determinada empresa do ramo têxtil.
Deve-se ainda levar em conta o fato de não ter sido aplicado todo o SICOGEA, tendo em
vista sua magnitude e complexidade. Embora plenamente justificável perante as dimensões da
pesquisa, é um fator que deve ser levado em conta quando da leitura da mesma.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo apresenta-se a fundamentação teórica do trabalho, sendo apresentado
inicialmente um breve histórico da contabilidade, para contextualização. Na seqüência, tern-se
alguns conceitos de contabilidade ambiental, como gastos, custos, despesas, ativos e passivos
ambientais, seguidos da preocupação com a evidenciação desses valores, e de alguns tópicos
sobre a legislação especifica existente.

2.1

BREVE HISTÓRICO DA CONTABILIDADE

Não se sabe quem inventou a contabilidade. Ou se houve alguém que de fato "inventou" a
contabilidade.

A medida que a história

é contada e recontada, fica mais claro que a contabilidade

é na verdade o produto de muitas mãos e de várias civilizações.
HA pesquisadores que afirmam que os primeiros sinais objetivos da existência da
contabilidade datam de mais ou menos 4.000 anos a.C. (FAVERO, 1997, p. 17).
Sistemas contábeis sofisticados parecem ter sido utilizados na China já em 2000 a.C, e
ainda há discussões acerca do fato de que os romanos já conheciam a depreciação.
(HENDRIKSEN ; VAN BREDA, 1999, p. 42).
Os registros contábeis mais importantes de que se tem conhecimento são
os da Suméria, da civilização egípcia e da civilização pré-helênica, que
demonstram que a Contabilidade já era considerada um importante
instrumento de controle pelas principais civilizações do mundo antigo.
(FAVERO, 1997,
p. 17).
As partidas dobradas, essenciais na metodologia atual, começaram a ser utilizadas por
volta dos séculos XIII e XIV, nos centros de comércio surgidos no norte da Itália, sendo que o
primeiro registro de um sistema de escrituração completo com partidas dobradas foi encontrado
nos arquivos municipais da cidade de Gênova, Italia, e refere-se ao ano de 1340. (HENDRIKSEN
; VAN BREDA, 1999, p. 39).
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A contabilidade teve um desenvolvimento fantástico na Europa a partir do século XIII,
pois o continente experimentava um extraordinário desenvolvimento comercial. Foi nessa época
que teve inicio a escola italiana de contabilidade. (FAVERO, 1997, p. 18).
Quem tornou públicas as partidas dobradas foi o frei fi-anciscano chamado Luca Pacioli,
através do livro Stemma de arithmetica, geométrica, proportioni et proportionalita, surgido por
volta de 1494, que era em grande parte um trabalho matemático, mas continha uma seção
especial sobre o método das partidas dobradas. (HENDRIKSEN ; VAN BREDA, 1999, p. 39).
Desde seu surgimento, a Contabilidade teve como função primordial o
acompanhamento das atividades econômicas, no papel de mensuradora e relatora
da situação patrimonial das empresas aos principais usuários das informações
contábeis, administrativas, econômicas, sociais e ambientais, acompanhando sua
evolução no decorrer do tempo. (PAIVA, 2003, p. 10).
a contabilidade a responsável por efetuar os registros dos eventos e transações
econômicas das empresas e elaborar, posteriormente, os relatórios onde tais informações estarão
evidenciadas. E enquanto discutem-se as mudanças ocorridas nos tipos de usuários (interno,
externo, governo), o objetivo principal da Contabilidade permanece praticamente inalterado, ou
seja, continua sendo o de fornecer informações úteis para a tomada de decisão.

2.2

CONTABILIDADE AMBIENTAL

Neste item apresentam-se conceitos de contabilidade ambiental, mostrando que esta não é
uma nova ciência, mas uma "derivação" da tradicional, fazendo parte do enfoque social da
contabilidade. Após esse feito, passa-se à conceituação mais aprofundada dos elementos que a

compõem.

2.2.1

Conceitos

Sabe-se que os processos de negócios tendem a ter resultados positivos quando aliados
melhor tecnologia e

a

a valorização do meio ambiente, num comprometimento reciproco. A
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preocupação da sociedade quanto as questões ambientais surgiu quando pela primeira vez o
homem sentiu o poder de destruição que tinha, de si mesmo e do planeta, ao explodir as primeiras
bombas atômicas. Iniciou-se, então, a idade ecológica. (RAUPP, 2002, apud PFITSCHER, 2004,
p. 32-33).
A Figura 2.1 a seguir mostra alguns dos motivos que levam á. proteção ambiental pela

empresa.
Ma/ WAÇA0 PARA A PROTEC.rkil AMMENTAt. NA EMPRESA
SentidO de
responsabilidade
ecokSgica

Lucro
Qualidade
de vida
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leg;:4is

Presso
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Lia ertipre.sa

Protecção
do pessoal
ImageM

Figura 2.1: Motivação para a proteção ambiental na empresa
Fonte: Donaire (1999, p. 57)

Os temas "meio ambiente" e "desenvolvimento sustentável" têm ocupado as agendas de

empresários e governantes, através de discussões sobre a interação entre o homem e a natureza,
pensando no futuro do planeta. Para que se pudesse acompanhar mais de perto essa relação, foi
criado o termo Contabilidade Ambiental.
A Contabilidade Ambiental pode ser entendida como a atividade de identificação de
dados e registro de eventos ambientais, processamento e geração de informações que subsidiem o
usuário servindo como parâmetro em suas tomadas de decisões. (PAIVA, 2003, p, 17).
Ribeiro (2006, p. 45) afirma que:
A contabilidade ambiental não é uma nova ciência, mas sim, uma segmentação
da tradicional já, amplamente, conhecida. Adaptando o objetivo desta última,
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podemos defmir como objetivo da contabilidade ambiental: identificar,
mensurar e esclarecer os eventos e transações econômico-financeiros que
estejam relacionados com a proteção, preservação e recuperação ambiental,
ocorridos em um determinado período, visando a evidenciação da situação
patrimonial de uma entidade.

Pode-se complementar esse comentário com uma definição dada por Tinoco e Kraemer
(2004, P. 166), que diz que a Contabilidade Ambiental é uma das vertentes da contabilidade,

servindo para evidenciar e espelhar a relação das empresas com o meio ambiente.
Ferreira (2003) também comenta o assunto, dizendo que a contabilidade ambiental surgiu
da necessidade de se oferecer informações adequadas aos usuários, que relatem em termos
econômicos as ações de uma entidade.

Para Pfitscher (2004, p. 30-31), "Apoiar o desenvolvimento da comunidade onde esta
inserida, articulando os indicadores que constam hoje de um bom balanço social, podem ser
evidências de sucesso empresarial".

Valle (1996) mostra algumas mudanças que ocorrem nas empresas por conta do nível de
conscientização ambiental, conforme Figura 2.2.
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Figura 2.2: Abordagem convencional e abordagem consciente
Fonte: Valle (1996, p. 17)
Pode-se observar também alguns dos beneficios da gestão ambiental nas empresas no
Quadro 2.1.

/4

■

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS
Economia de custos
•

Redução do consumo de água, energia e outros insumos.

•

Reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos e diminuição de efluentes.

•

Redução de multas e penalidades por poluição.

Incremento de receitas

•

Aumento da contribuição marginal de "produtos verdes" que podem ser vendidos a preços
mais altos.

•

Aumento da participação no mercado devido á. inovação dos produtos e menos
concorrência.

•

Linhas de novos produtos para novos mercados.

•

Aumento da demanda para produtos que contribuam para a diminuição da poluição.
BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS

•

Melhoria da imagem institucional.

•

Renovação do "portfolio" de produtos.

•

Aumento da produtividade.

•

Alto comprometimento do pessoal.

•

Melhoria nas relações de trabalho.

•

Melhoria e criatividade para novos desafios.

•

Melhor relação com órgãos governamentais, comunidade e grupos ambientalistas.

•

Acesso assegurado ao mercado externo.
Quadro 2.1: Beneficios econômicos e beneficios estratégicos
Fonte: Donaire (1999, p. 59).

A Contabilidade Ambiental faz parte do enfoque social da contabilidade. Tem corno objetivo
a formulação de parâmetros de mensuração e registro das informações, de forma que possibilitem
uma análise da interação da empresa com o meio ambiente e a evolução desse relacionamento.
Atualmente, as demonstrações contábeis ainda não oferecem aos usuários a possibilidade
de inferir sobre a posição econômica da empresa em sua relação com o meio ambiente. Não há
informações de projeções futuras ou de tomadas de decisão relacionadas a essa area. (PAIVA,
2003, p. 11).
As empresas têm divulgado algumas informações a esse respeito em meios alternativos,
como a internei, e há idéias para criação de demonstrações alternativas, como o Balanço e a
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Demonstração de Resultados Ambientais. Alguns pesquisadores sugerem que as informações das
demonstrações complementares podem sair diretamente dos registros convencionais, fazendo-se
uma segregação para gastos relacionados ao meio ambiente.
A adição das informações de natureza ambiental viria a enriquecer tais
demonstrações, como também permitiria aos usuários melhores condições de
acesso A informação para avaliar a grandeza dos investimentos ambientais
comparativamente ao pa tri mônio e aos resultados produzidos no periodo.
(RIBEIRO E MARTINS, 1998, p. 3-4 apud PAIVA, 2003, p. 13).

Para Ribeiro (2006, p. XI), existem duas alternativas para o tratamento contábil. Na
primeira delas,
os dados relativos à questão, devem ser comprovados em um relatório adicional
As demonstrações contábeis, o qual se constituiria em um balanço fisico da
atividade da empresa, ou seja, que resíduos ela produziu e que recursos naturais
renováveis e não renováveis consumiu, tudo em termos quantitativos. Esse
relatório contém, também, dados sobre o produto, sua utilidade, ação sobre o
meio ambiente, a saber, como interfere ou interage, e o destino dado ao seu
resíduo final pelos consumidores.
Ao continuar a explicação, a mesma autora diz que "A segunda opção

é incluir todos

esses dados nas atuais demonstrações contábeis, nas suas notas explicativas e nos relatórios da
administração, segregados das demais informações relativas à atividade operacional da empresa".
Sera através dessas informações que os usuários poderão fazer suas análises, avaliando as
empresas e suas ações para com o meio ambiente e a sociedade onde estão inseridas. Essas ações
podem ser ações preventivas, quando a empresa se antecipa aos problemas, ou ações de
remediação, quando a empresa simplesmente resolve os problemas depois que eles já ocorreram,
como aconteceu em vários episódios com a empresa Petrobrds, nos seus incidentes de
derramamento de óleo.
No entanto, a responsabilidade por esse tipo de comportamento (a remediação) não
somente das empresas. Sabe-se que o grau de desenvolvimento da Contabilidade e da Legislação
Ambiental está diretamente relacionado ao grau evolutivo de conscientização ambiental por parte
da população local. Nos países mais desenvolvidos, a legislação é abrangente e aplicada com
rigor, porque a sociedade assim exige. E as empresas se preocupam realmente com o meio
ambiente, tomando medidas preventivas para degradar e poluir em menor quantidade possível o
local onde atuam.
Segundo Unerman (1996, apud PAIVA, 2003), as razões das diferenças existentes entre
as práticas contábeis dos países decorrem de culturas e valores diferentes, tendo como
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conseqüência todas as diferenças encontradas na evidenciação dos eventos e registros contábilambientais.
Para Donaire (1999, p. 55), "Há uma correlação direta entre a conscientização da
sociedade e os padrões ambientais estabelecidos. Assim, quanto maior a pressão social mais
restrita é sua legislação ambiental".
Wainer (1999, p. 77) diz ainda que "A Lei reflete as aspirações de um povo".
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, afirma que "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 defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações". A mesma Lei diz ainda, em seu inciso VI, que
para assegurar a efetividade desse direito, tem-se como incumbência do Poder Público "promover
a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação
do meio ambiente". (PFITSCHER, 2004, p. 34).
Os §§ 2° e 3° do referido artigo estabelecem as penalidades para os agressores do meio
ambiente: recuperação do meio ambiente degradado além de sanções penais e administrativas.
(RIBEIRO, 2006, p. 27).
Vê-se então que falta apenas aplicar as aspirações do povo, já transformadas, em parte,
em legislação.

2.2.2

Gastos ambientais

Os gastos ambientais mostram-se presentes em muitas ações da empresa a todo momento.
Tinoco e Kraemer (2004, p. 167) colocam que esses gastos podem estar ocultos nas etapas
do processo produtivo, não sendo fácil sua identificação.
Martins (1998, apud PAIVA, 2003), entende o termo "gasto" como um sacrificio que a
empresa faz para a obtenção de um produto ou serviço qualquer, sactificio esse representado por
entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro).
Paiva (2003, p. 26-27), afirma que os gastos ambientais são os gastos que de alguma
forma se relacionam com o meio ambiente, tendo impacto no presente ou futuro, ou os gastos que
não existiram no passado e geraram algum tipo de passivo ambiental.
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Os gastos podem ser identificados como gastos destinados à prevenção ou remediação de
danos causados pela empresa, de acordo com sua finalidade.
Podem ainda ser classificados como despesas ou custos, sendo as despesas os gastos
relacionados à area administrativa e os custos os gastos relacionados com a area operacional.
Como despesa ambiental pode-se citar a quantidade de horas trabalhadas/insumos

consumidos na seleção, recrutamento e treinamento de pessoal de determinada area, e como custo
ambiental pode-se citar o custo com tratamento de resíduos dos produtos. (RIBEIRO, 2006, p. 50
e 52). 0 quadro 2.2 discute o assunto:
DESCRIÇÃO
Gastos cm função da prescrvação, controle, reciclagem e recuperação,
simultaneamente ao processo produtivo;
Gastos incorridos sem estar diretamente relacionados coin o processo produtivo da
empresa, ex: gastos administrativos incorridos em função da causa ambiental e as
taxas decorrentes da legislação ambiental.
Quadro 2.2: Descrição de gastos, custos e despesas ambientais
Fonte: Adaptado de Nakao & Vellani (2003, apud PFITSCHER 2004, p. 137).

ESPECIFICAÇÃO
CUSTOS
AMBIENTAIS
DESPESAS
AMBIENTAIS

Assim, são considerados como custos ambientais os gastos incorridos direta

e

indiretamente na produção e como despesas ambientais os gastos relativos ao gerenciamento das
atividades, em função da valorização do meio ambiente e de sua imagem na sociedade.

(PFITSCHER, 2004, p. 137).
Existem gastos, no entanto, que não estão ligados diretamente com o meio ambiente,
tomando dificil sua visualização e identificação como ambientais.
importante salientar o quanto podem ser diferentes os gastos ambientais em uma
empresa da Area comercial e em uma empresa da area industrial ou do setor de serviços, por
exemplo. (PAIVA, 2003, p. 28).

Donaire (1999, p. 53), diz que o ramo de atividade que a organização atua pode ser
considerado, a primeira vista, como o indicador mais importante da ameaça de poluição ao meio
ambiente pela empresa. No entanto, deve-se levar em conta que em um pais como o Brasil, há
diferenças significativas entre as regiões de centros urbanos e locais mais afastados.
"As empresas industriais são as que obrigatoriamente deveriam efetuar gastos preventivos
com o meio ambiente, dada sua tendência à geração de resíduos". (PAIVA, 2003, p. 29).

Ainda considerando somente a categoria industrial, existem grandes diferenças nos
processos produtivos, tendo como resultado, maior ou menor impacto no meio ambiente por parte
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dos resíduos gerados. A indústria petroquímica, a indústria de celulose e a indústria têxtil geram
diferentes tipos de resíduos, todos com alto poder de poluição, devendo ser tratados, armazenados
adequadamente ou ainda reaproveitados.

A forma pela qual ocorre a exploração das matérias-primas e transformação dos insumos
produtivos em bens finais é que faz das indústrias os maiores "vilões" do cenário poluidor.
(ANDRADE, TACHIZAWA ; CARVALHO, 2002).
As vezes o problema reside em identificar que alguns gastos referem-se ao meio ambiente
e assim classified-1os como gastos ambientais, e não como gastos operacionais normais. Os
gastos com pesquisas de novos produtos ou formas de produção menos poluentes ou mais
eficientes (que retirem menos insumos da natureza) podem ser considerados como gastos
ambientais. (TINOCO ; KRAEMER, 2004, p. 167).
Em suma, os gastos ambientais podem ser entendidos como valores resultantes
das ações da empresa em sua relação com o meio ambiente, no tratamento
dispensado aos resíduos gerados durante o processo produtivo, no
acompanhamento do ciclo de vida de seus produtos e no cuidado e manutenção
de equipamentos, com medidas preventivas que contribuam para um reforço de
sua imagem perante a opinião pública, assim como ajudem a evitar problemas
legais futuros. (PAIVA, 2003, p. 41).
0 importante é que esses gastos sejam identificados e segregados de forma correta, para

poderem ser somados aos custos dos produtos. Isso tail maior precisão no calculo dos custos de
produção, obtendo-se um resultado mais próximo do real.

2.2.3 Ativos ambientais

Toma-se tarefa menos ardilosa conceituar Ativos Ambientais a partir da explicitação do
que são os Ativos propriamente ditos, pois um conceito deriva-se do outro.
Sprouse e Moonitz (1962 apud ILA:AO:BUS, 2000, p. 129) dizem que "ativos representam
beneficios futuros esperados, direitos que foram adquiridos pela entidade como resultado de
alguma transação corrente ou passada".

Como colocado no primeiro parágrafo, após a conceituação de Ativo , pode-se passar
conceituação de Ativos Ambientais.
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Ribeiro (2006, P. 61), afirma que os ativos ambientais "são constituídos por todos os bens

e direitos possuídos pelas empresas, que tenham capacidade de geração de beneficio econômico
em períodos futuros e que visem b. preservação, proteção e recuperação ambiental".
Tinoco e Kraemer (2004, p. 176) trazem ativos ambientais como "bens adquiridos pela
companhia que têm como finalidade controle, preservação e recuperação do meio ambiente".

Os estoques ambientais, segundo Ribeiro (1992 apud PALMEIRA, 2002, p. 21) são "os
elementos em almoxarifado ou insumos adicionáveis ao processo produtivo para eliminar,
reduzir, controlar os níveis de emissão de resíduos". A autora diz ainda que esses itens poderiam
ser segregados em uma conta denominada Almoxarifado de Insumos Ambientais.
Os gastos ambientais efetuados na forma de investimentos de longo prazo devem ser
classificados como ativos ambientais imobilizados ou diferidos, segundo recomendação do
Ibracon.
O Imobilizado Ambiental refere-se ás máquinas e equipamentos adquiridos para

diminuição da emissão de poluentes, com vida útil superior ao término do exercício social e,

segundo Ribeiro (2006, p. 62), deveriam ser destacados em conta especifica de Imobilizado
Técnico Ambiental.
No Ativo Diferido devem ser contabilizados os gastos com pesquisas e tecnologias que
tragam beneficios para mais de um exercício social. (PAIVA, 2003, p. 37). Poderia haver ainda a
denominação de Diferido Ambiental, para a subconta onde seriam alocados esses valores. Vale

salientar que esses gastos só seriam alocados nessa conta se pudesse ser feita uma
correspondência com as respectivas receitas de futuros períodos, com razoável segurança.
(RIBEIRO, 2006, p. 71).

Têm-se assim as classes de Ativos onde podem ser encaixados os valores ambientais, não
havendo motivo para estes não serem evidenciados nas demonstrações.

2.2.4

Passivos ambientais

No Brasil, tem-se que a literatura que envolve o Passivo Ambiental ainda é muito recente.
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Hendriksen e Van Breda (1999, p. 287) de fi nem passivos como "obrigações ou

compromissos de uma empresa no sentido de entregar dinheiro, bens ou serviços a uma pessoa,
empresa ou organização externa em alguma data futura".
Iudicibus (2000, p. 145), trata passivo como "reclamos contra a entidade ou, mais
especificamente, contra os ativos da entidade".
Tinoco e Kraemer, em seu livro "Contabilidade e Gestão Ambiental" (2004, p. 178),
trazem o conceito dado pelo Ibracon para Passivo Ambiental: "toda agressão que se
praticou/pratica contra o meio ambiente e consiste no valor dos investimentos necessários para
reabilitá-lo, bem como em multas e indenizações em potencial". Assim sendo, toda empresa tem

Passivo Ambiental ao agredir, de qualquer forma, o meio ambiente.
Os passivos ambientais (obrigações da empresa) surgem por vários motivos. Podem advir
de omissões quanto à legislação ambiental existente, através da aplicação de multas, ou de falhas
no processo produtivo.
As falhas ou omissões no processo produtivo, no entanto, nem sempre são contabilizadas
em momento oportuno, como passivos ambientais, nem são feitas as provisões adequadas, por
falta de conscientização ou por não haver como estimar um valor para contabilização. (PAIVA,
2003,p. 35).

Assim, muitas empresas só reconhecem o Passivo Ambiental quando recebem uma
notificação sendo obrigadas a pagar alguma multa.

Para Ribeiro (2006, p. 112), "os passivos ambientais devem ser informados em subgrupo
especifico das exigibilidades. Sua composição e seus respectivos valores deverão ser
discriminados em notas explicativas as demonstrações contábeis". A autora diz ainda que, se
houver alguma

obrigação

de natureza ambiental com valor relevante, deve ser

contabilizada/evidenciada em conta especifica, para que fique claro esse passivo.

Mostra-se novamente a preocupação da transparéncia das informações relativas aos
eventos ambientais. É sempre oportuno separar os valores ambientais dos demais.
Os passivos ambientais são considerados normais quando decorrem do processo
produtivo e das rotinas da empresa, como a emissão de resíduos diários previstos pelos gestores.
Quando acontece um acidente como o derramamento de algum produto devido a um evento
aleatório, esses passivos são considerados anormais. (PAIVA, 2003, p. 36).
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Os passivos ambientais normais são previstos pela empresa, que já conhece seus valores e
se programa frente a esses acontecimentos.
Os passivos ambientais anormais são os que se conhecem como - acidentes ecológicos".

2.2.5 Evidenciação dos gastos ambientais

Em principio, todas as situações relacionadas com o meio ambiente (gastos e provisões)
devem ser evidenciadas, para que os acionistas minoritários e a sociedade possam tomar
conhecimento da postura da empresa frente a esses eventos.
Os Relatórios ambientais devem fornecer dados relativos aos riscos, impactos, políticas,
estratégias, custos, despesas, receitas, passivos e quaisquer outras informações relevantes do
desempenho ambiental da empresa.
Para Ribeiro (2006, p. 107), "A evidenciação segregada dos eventos econômicofinanceiros de natureza ambiental é uma das contribuições da contabilidade ao processo de
preservação e proteção nesta area". Hoje sabe-se que poucas empresas divulgam mais que alguns
comentários sobre o assunto em seus "Relatórios da Diretoria - .
As principais formas de evidenciação das informações ambientais pelas entidades são
(Tinoco e Kraemer, 2004, p. 254-255):
s/ Forma e disposição dos demonstrativos contábeis e formais
s7 informação entre parênteses;
•

Notas explicativas;

✓ Quadros e demonstrativos suplementares;
•

Comentários do auditor;

•

Relatório do conselho de administração e da diretoria.

Algumas empresas também já vêm divulgando informações de cunho ambiental por meio
do Balanço Social, que contempla o Balanço Ambiental, junto as demonstrações contábeis
Percebe-se, contudo, pelas informações que chegam ao público, que não há um consenso do que
deve ser evidenciado e de que forma isso deve ser feito. Como não há legislação pertinente,
existem apenas modelos criados por instituições como o IBASE, que vêm sendo adotados por
diversas organizações. (CHEQUETTO, 2004).
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Outro problema reside no fato de que, mesmo havendo padronização quanto ao modelo de
divulgação escolhido, no Brasil ainda não há exigência de auditoria nas demonstrações
ambientais publicadas.
Para as empresas que estão se colocando mundialmente, toma-se requisito fundamental o
atendimento a certas regras ambientais. A evidenciação dessas informações é a melhor forma de
torná-las públicas.
Quando a empresa passa a valorizar sua relação com o meio ambiente e a tomar
medidas preventivas, sua imagem perante a opinião pública tende a apresentar
conotação diferenciada. Valorizar sua preocupação com o meio ambiente tem
um forte papel, entre outros, na manutenção dos clientes atuais e atração de
novos consumidores. (PAIVA, 2003, p. 48).
Este é um dos motivos que fazem com que algumas empresas divulguem, mesmo que de maneira
informal, seus investimentos na área ambiental. Conquistar e manter clientes tem se tornado uma tarefa
cada vez mais dependente do que se faz na área ecológica.

2.3 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

0 meio ambiente, no Brasil, encontra-se protegido e regulamentado por uma das
legislações mais avançadas do mundo.

A história da legislação ambiental brasileira começa, na realidade, com a legislação
ambiental portuguesa, devido b. colonização. Wainer (1999, p. 01), diz que "6 impossível
dissociar a história da legislação ambiental brasileira da portuguesa, e ainda, da história geral dos
dois países". O mesmo autor diz que Portugal sempre teve para com o Brasil uma grande
preocupação em preservar as riquezas florestais aqui existentes, pois aquele pais encontrava-se
em expansão ultramarina.
Pode-se dizer que a legislação ambiental portuguesa era bastante avançada, pois já em 12
de março de 1393 foi determinado pelo rei D. Afonso IV que o corte deliberado de árvores
frutíferas era proibido, sendo tipificado como injuria ao rei. (WAINER, 1999, p. 05).
A compilação das ordenações do Senhor Rey Dom Manoel, ern 1521, trouxe peia primeira
vez o conceito de zoneamento ambiental, definindo que em determinadas Areas era proibido
caçar, prevendo ainda recompensa para quem denunciasse um caçador. (WAINER, 1999, p. 09).

A primeira lei florestal foi o Regimento sobre o Pao-Brazil, em 1605, que trazia normas
sobre corte e exploração da madeira, com as respectivas penas para infrações.
O "Regimento novo das madeiras para a ilha da Madeira", de agosto de 1562, dizia que as
madeiras eram "be commu" dos moradores da ilha. Esse tipo de afirmação ainda se faz atual,
constando de nossa Constituição Federal atual, artigo 225, que diz que o meio ambiente é bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. (WAINER, 1999, p. 24).
No Código de Aguas (Decreto n 2 24.634, de 10/07/1934), os artigos mais relevantes são
os de e 98 e 109, que proibem construções capazes de poluir a Agua de pogo ou nascente, assim
como classificam "como ato ilícito a contaminação da Agua". (WAINER, 1999, p. 60).
Segundo Wainer (1999, p. 61),
O conceito de poluição foi fornecido pelo Decreto ng 50.877, de 29 de junho de
1961, que dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas Aguas
interiores ou litorâneas do Pais, como sendo: "qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas das Aguas, que possa importar em
prejuízo à saúde, a segurança e ao bem-estar das populações e ainda
comprometer a sua utilização para fins agrícolas, industriais, comerciais,
recreativos, principalmente, a existência normal da fauna aquática.
Alguns anos depois, o Decreto-Lei n 2 303, de 28/02/1967, ampliou esse conceito restrito
As Aguas e definiu-o como sendo qualquer alteração das propriedades fisicas, químicas ou
biológicas do meio ambiente (solo, Agua e ar). (WAINER, 1999, p. 61).
O que até então não era previsto em legislação ambiental (no caso, o controle da poluição
do meio ambiente pelas indústrias), foi regulamentado pelo Decreto-Lei

n2

1.413, de 14/08/1975.

A partir de então, as indústrias instaladas ou com planos de instalar-se no pais tinham que tomar
medidas para corrigir ou prevenir contaminações do meio ambiente. Para complementar tal
norma jurídica houve o Decreto n 2 76.389, de 03/10/1975, conceituando poluição ambiental
como "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio-ambiente,
causadas por qualquer forma de energia ou de substância sólida ou gasosa, ou combinação de
elementos despejados pelas indústrias[..}". (WAINER, 1999, p. 61 e 62).
Apesar do grau alcançado pela legislação portuguesa da época,
Coube aos Estados Unidos, em 1969, o pioneirismo da legislação normativa
sistemática, quando editaram texto que constitui um marco sobre o tema:
National Enviromental Policy Act (Lei Federal da Política do Meio Ambiente),
que consistia em 'enunciar uma política nacional que incentive uma produtiva e
agradável harmonia entre o homem e o meio ambiente'. (WAINER, 1999, p.
78)
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Pode-se ainda citar como um grande avanço da legislação ambiental brasileira a Lei n°

6.803, de 2 de julho de 1980, que determinou "as diretrizes básicas para o zoneamento industrial
nas áreas criticas de poluição". (WAINER, 1999, p. 83).
No entanto, foi com a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que se obteve uma

regulamentação de várias atividades e seus danos ambientais. Ela dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Com o amparo do
Decreto n° 3.179, de 21 de setembro de 1999, conseguiu-se, enfim, a sistematização das
penalidades pecuniárias previstas para cada tipo de infração.
0 valor das multas (prestações pecuniárias) está previsto na Lei 9.605/98, em seu artigo
12. Devem ser aplicadas com valor não menor que um salário mínimo nem superior a trezentos e
sessenta salários mínimos. A Lei diz ainda, em seu artigo 18, que se a multa revelar-se ineficaz,
ainda que aplicada em seu valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, levando-se em
conta os benefícios econômicos auferidos.
A Lei dos Crimes Ambientais (como ficou conhecida a Lei n° 9.605/98) traz, em seu
artigo 3°, a seguinte redação: "As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e

penalmente [.. .], nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal
ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou beneficio da sua entidade".
Dentre as penas aplicáveis As pessoas jurídicas previstas na Lei n2 9.605/98, artigo 21,
está a prestação de serviços h comunidade, que pode ser feita através de custeio de programas e
de projetos ambientais, execução de obras de recuperação de Areas degradadas, manutenção de
espaços públicos ou contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.
A mesma Lei prevê, ainda, no artigo 24, que:
A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de
permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada
sua liquidação forçada, seu patrimônio sera considerado instrumento do crime e
como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.
No capitulo V da Lei n° 9.605/98 são citados os crimes contra o meio ambiente e suas
penas.
Na seção I, têm-se os crimes contra a fauna, descritos pelo artigo 29 como "Matar,
perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória,
sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com
a obtida". A pena prevista para esse tipo de crime é detenção de seis meses a um ano, e multa,
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que sera de R$ 500,00 (quinhentos reais) por unidade, conforme regulamentado pelo Decreto n°

3.179 199, artigo 11.
Na seção II, que trata dos crimes contra a flora, o artigo 38 define alguns danos: "Destruir
ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou
utilizá-la com infringência das normas de proteção". Tal crime tem pena prevista de detenção, de
um a três anos, ou multa, que pode variar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 50.000,00

(cinqüenta mil reais), por hectare ou fração, conforme regulamentado pelo Decreto n°3.179/99,
podendo ocorrer as duas punições cumulativamente.
Finalmente, na seção III, estão citados os crimes da poluição e outros crimes ambientais.
O artigo 54 prevê pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, para quem "Causar
poluição de qualquer natureza ern níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde
humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora",
O valor da multa para esse crime foi posteriormente especificada pelo Decreto n° 3.179,
de 21 de setembro de 1999, sendo, para esse caso, um valor entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais), ou ainda multa diária.
o §5° do artigo 2° do Decreto 3.179/99 explica que a multa diária sera aplicada "sempre
que o cometimento da infração se prolongue no tempo, até sua efetiva cessação ou regularização
da situação mediante a celebração, pelo infrator, de termo de compromisso de reparação de
dano".
O artigo 54 da Lei 9.605/98, em seu §2°, inciso V, diz que, se o crime "ocorrer por

lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos", a pena de reclusão pode
chegar a cinco anos. Essa pena aplica-se igualmente a quem "deixar de adotar, quando assim o
exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave
ou irreversível", ainda segundo o artigo 54, §3°.

Ressalte-se ainda que todos os crimes previstos na seção de crimes da poluição e outros
crimes ambientais podem ter suas penas aumentadas, quando forem classificados como crimes
dolosos.
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2.4 CONSEQUÊNCIAS AMBIENTAIS

Cientistas comparam o impacto da espécie humana sobre o meio ambiente As grandes
catástrofes do passado do planeta Terra. Deve-se reconhecer que as agressões ao meio ambiente
põem em perigo a sobrevivência de nossa própria espécie.
Tinoco e Kraemer (2004, p. 31) argumentam que "mesmo em regiões afastadas, como o
Ártico e a Antártida, foram medidas, por exemplo, acumulações de DDT na fauna e identificados
depósitos de aerossóis carregados com sulfatos, fuligem, vanddio em geleiras recém-formadas".
Assim toma-se consciência de que a preservação não é uma causa regional ou nacional,

mas sim mundial, na medida em que afeta a existência da humanidade como um todo.

2.4.1 Acidentes ambientais no Brasil e no mundo

A seguir são citados alguns acidentes ambientais ocorridos, suas datas, causas e
conseqüências, e, em alguns casos, as providências tomadas.

2.4.1.1

Anos 60/70

A Plumbum Metalurgia e Mineração (inicialmente com o nome de Cobrac) funcionou
na avenida Rui Barbosa, na cidade de Santo Amaro (54 mil habitantes), estado da Bahia, entre
1960 e 1993. A fábrica de chumbo fechou hi 12 anos, mas a poluição causada continua
prejudicando o ambiente e a saúde dos moradores de Santo Amaro.

A fábrica deixou o rastro de uma epidemia ao contaminar milhares de pessoas, entre
ex-trabalhadores, moradores das proximidades da fábrica e pescadores. Os mariscos da

localidade de Caieras, no estuário do Rio Subaé, foram condenados pelo Ministério da Saúde,
em 2003, e há registros de alterações genéticas em animais e mulheres. Apesar das evidências
da contaminação terem sido apontadas por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e
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pelo órgão ambiental da época, desde a década de 70, a fábrica funcionou, na maior pa rt e do
tempo, sem restrições dos poderes públicos.
Ex-trabalhadores e outras vitimas da contaminação pedem mais rapidez da Justiça no
julgamento das ações indenizatórias propostas desde o fechamento da fábrica. Em janeiro de
2005 o governo do Estado finalmente deu sinais de preocupação com o problema e criou uma
comissão intersetorial para apresentar soluções.
Responsáveis pela empresa dizem não haver dinheiro para o pagamento das
indenizações, mas o Ministério Público deve ir atrás da multinacional Pefiarroya, maior
produtora de óxido de chumbo do mundo, que explorou a Fabrica durante 29 anos.
Além dos vizinhos da Cobrac, engrossam o rol de contaminados 950 ex-trabalhadores e
512 crianças portadoras de quantidade muito acima do aceitável de chumbo no sangue. 0 caso
foi exaustivamente pesquisado por instituições acadêmicas e objeto de diagnósticos produzidos
pelo Ministério da Saúde, Ministério Público Federal, além de constar em publicações
cientificas internacionais. Apesar disso e das ações propostas na Justiça local e na Federal, os
responsáveis pela tragédia ainda não foram punidos.
Além da contaminação continua enquanto a fábrica funcionou, foram deixadas cerca de
500 mil toneladas de escória de chumbo expostas e outra quantidade, estimada em 100 mil
toneladas, dispersas na pavimentação de ruas e até nos quintais. No momento, somente as
formigas trabalham para a descontaminação do solo nas proximidades da fabrica.

2.4.1.2 Anos 80

De acordo com dados do Greenpeace, na madrugada entre dois e tre's de dezembro de
1984, 40 toneladas de gases letais vazaram da fábrica de agrotóxicos da Union Carbide
Corporation, em Bhopal, índia. Foi o maior desastre químico da história. Gases tóxicos como o
isocianato de metila e o hidrocianeto escaparam de um tanque durante operações de rotina. Os
precários dispositivos de segurança que deveriam evitar desastres como esse apresentavam
problemas ou estavam desligados.
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Estima-se que três dias após o desastre 8 mil pessoas já tinham morrido devido
exposição direta aos gases. A Union Carbide negou-se a fornecer informações detalhadas sobre a
natureza dos contaminantes, e, como conseqüência, os médicos não tiveram condições de tratar
adequadamente os indivíduos expostos. Mesmo hoje os sobreviventes do desastre e as agências
de saúde da India ainda não conseguiram obter da Union Carbide e de seu novo dono, a Dow
Química, informações sobre a composição dos gases que vazaram e seus efeitos na saúde.
Infelizmente, a noite do desastre foi apenas o inicio de uma longa tragédia, cujos efeitos
se estendem até hoje. A Union Carbide, dona da fábrica de agrotóxicos na época do vazamento
dos gases, abandonou a area, deixando para trás unia grande quantidade de venenos perigosos. A
empresa tentou se livrar da responsabilidade pelas mortes provocadas pelo desastre, pagando ao
governo da Índia uma indenização irrisória face A gravidade da contaminação.
Atualmente, mais de 150.000 sobreviventes com doer -was crônicas ainda necessitam de
cuidados médicos, e uma segunda geração de crianças continua a sofrer os efeitos da herança
tóxica deixada pela indústria.
Os gases provocaram queimaduras nos tecidos dos olhos e dos pulmões, atravessaram as
correntes sangüíneas e danificaram praticamente todos os sistemas do cotpo. Muitas pessoas
morreram dormindo; outras sail -am cambaleando de suas casas, cegas e sufocadas, para morrer no
meio da rua. Outras morreram muito depois de chegarem aos hospitais e prontos-socorros. Os
primeiros efeitos agudos dos gases tóxicos no organismo foram vômitos

e sensações de

queimadura nos olhos, nariz e garganta, e grande parte das mortes foi atribuída à insuficiência
respiratória. Em alguns casos, o gas toxico causou secreções internas tão graves que seus
pulmões ficaram obstruidos; em outros, as vias aéreas se fecharam levando à sufocação. Muitos
dos que sobreviveram ao primeiro dia foram diagnosticados com problemas respiratórios.
A Union Carbide foi intimada a indenizar aqueles que, com o desastre, perderam sua
capacidade de trabalhar. Em fevereiro de 1989, depois de cinco anos de disputa legal, o governo
indiano e a empresa chegaram a um acordo, fixando a indenização em US$ 470 milhões.
Desde 1984, mais de 140 ações civis a favor das vitimas e sobreviventes de Bhopal foram
iniciadas nas Cortes Federais dos Estados Unidos, na tentativa de obter indenização apropriada.
Os casos continuam em curso.
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2.4.1.3

Anos 90

Conforme dados da Radiobras, em fevereiro de 1997, um vazamento de aande
quantidade de Tiboma, produto de alta toxidade também conhecido como "Vinhaça", da usina de
cana-de-açúcar Serra Grande, da cidade de São José da Laje, a 98 quilômetros da Capital de
Alagoas, causou a morte de grande quantidade de peixes no rio Canhoto. Com o acidente, o Rio
Mundaú, que é afluente do rio Canhoto, também foi atingido prejudicando mais cinco cidades da
zona da mata de Alagoas.
0 Acidente é investigado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (lbama) e Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (Ima). De acordo com os
levantamentos, o vazamento pode ser conseqüência da chuva que caiu na região naqueles dias.
A Tiborna é produto resultante da produção do álcool. Cada litro de álcool produzido gera
ern média um outro litro de vinhaça. 0 engenheiro químico da Cooperativa dos Produtores de
Açúcar e Alcoa] do Estado de Alagoas, Celso Caldas, mestre em engenharia ambiental pela
Universidade de Sao Paulo (USP), diz que a Tiboma contem grande quantidade de material
orgânico e, por isso, é altamente poluente. Por outro lado, é um ótimo fertilizante orgânico
liquido.
Em contato com a água a Tiboma é biodegradada por microorganismos aeróbicos, que
deixam a água totalmente sem oxigênio, portanto, sem condições ideais para a vida aquática. Para
o homem a vinhaça não causa a morte. Se ingerida diretamente pode provocar intoxicação.
Celso Caldas disse ainda que todas as usinas do Estado de Alagoas possuem açudes
apropriados para armazenar o produto. "Para funcionar uma usina precisa de licença do Instituto
do Meio Ambiente e do lhama. Quando acontece um caso como esse da Usina Serra Grande é
acidente".

3

ESTUDO DE CASO

O objeto dessa pesquisa é uma empresa do ramo têxtil, contudo não se obteve autorização
para divulgação do nome da mesma. Todos os dados foram obtidos com a troca de e-mails e
correspondências com o engenheiro e analista ambiental da empresa, sr. Cassiano Ricardo
Minatti, além de coleta de dados no site da organização.

Pretende-se com este estudo analisar a postura da empresa frente aos problemas
ambientais, se há contabilização especial (segregada) dos eventos, gastos e investimentos
ambientais, multas por acidentes ecológicos, tratamento de efluentes, entre outros quesitos.
Para elucidar essas questões, conta-se com a ferramenta SICOGEA (Sistema Contábil
Gerencial Ambiental), desenvolvida pela Prof. Dra. Elisete Dahmer Pfitscher. Cabe ressaltar que

o SICOGEA é um sistema completo, complexo e de grande detalhamento, e que para viabilizar o
presente estudo, aplicou-se apenas a primeira fase da terceira etapa do referido sistema.

3.1

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA PESQUISADA

Desde sua fundação, em 1968, o conceito de produzir sem poluir norteia as ações da
empresa, que tem conseguido ao longo das últimas décadas estar sempre à frente do que exige a
legislação ambiental brasileira — e também internacional.

A organização já possuía importantes ações e programas que visavam a preservação do
meio ambiente, mas o altíssimo consumo de Agua da captação, absorvido pela área produtiva da
empresa, ainda incomodava os diretores.
Até aquele momento, a Agua era tratada (antes e depois de utilizada na produção) e
devolvida ao rio, de forma purificada, porém ainda com vestígios do processo da tinturaria, o que

deixava no rio uma mancha com coloração amarelada.
Assim, no ano de 2000, depois de pesquisar o que havia disponível no mercado, a
empresa estudada decidiu adquirir um novo conjunto de equipamentos, de origem italiana, que

realizaria um processo inédito de filtragem a quartzo e à resina, removendo a cor e a demanda
química de oxigênio. 0 novo sistema, implantado em 2003, permitiu uma reutilização de cerca de
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1,1 milhão de litros diários de água, o que corresponde a aproximadamente 45% do volume
utilizado pela empresa.
Entre a saída da água poluida da produção e o seu retorno A. tinturaria, o ciclo dura
aproximadamente 5 (cinco) dias. Nesse período, a água tratada pelo sistema eco-biológico
acondicionada em um primeiro reservatório e de Id enviada para um tanque de ago inoxidável
onde será feita a primeira filtragem, a quartzo. Logo após, ela passa para outro tanque de ago
onde é feita a filtragem à resina. Após esse processo, a água está límpida e pronta para voltar h
linha de produção da empresa.

3.2 ANALISE CONTABIL AMBIENTAL

O SICOGEA é um sistema de gestão, com o aporte da contabilidade e controladoria, que
trabalha com a finalidade de trazer eficiência ambiental para as empresas.
Segundo Chequetto (2004), o sistema tem como objetivo, após sua implantação, trazer
beneficios tanto para o meio ambiente como para a empresa, por meio do auxilio prestado aos
gestores na parte de controles internos da empresa.
Pfitscher (2004) diz que, ao analisar-se um sistema contábil-gerencial, torna-se relevante
mencionar algumas etapas. A autora analisa o SICOGEA em três etapas, cada uma delas
compreendendo diversas fases. Na primeira etapa consta o relacionamento dos envolvidos
(fornecedores e empresa); na segunda etapa tem-se o controle ecológico, onde se obtém um
diagnostico da organização e da qualidade dos produtos oferecidos; na terceira etapa verifica-se
efetivamente a avaliação dos efeitos ambientais, por meio de três fases: investigação
mensuração; informação e decisão.

e
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Etapas da proposta

Integração
produtiva

da

Gestão
do
ecológico

Descrição

Envolvimento da cadeia produtiva. Alinhamento da cadeia de
suprimentos envolvendo a identificação das necessidades dos
cadeiacrientes 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.
controle

Implementação da gestão ecológica e dos processos para a
_.
certificação e envidar esforços no sentido de reduzir ou eliminar
impactos ambientais.

Avaliação dos efeitos ambientais capazes de relacionar aspectos
operacionais, econômicos e financeiros da gestão (investigação e
Gestão da contabilidade
mensuragdo); avaliação dos setores da empresa (informação) e
e controladoria ambiental
implementação de novas alternativas para continuidade do processo
(decisão).

Quadro 3.1: Etapas da proposta de modelo de sistema contábil-gerencial ambiental
Fonte: Adaptado de Ferreira (2002 apild PFITSCHER 2004, p. 103).
Reafirmando o que foi dito no inicio do capitulo, a presente pesquisa trabalhará apenas a
primeira fase da terceira etapa do SICOGEA, que apresenta a investigação e mensuração, dando
prioridade h. aplicação e análise de uma lista de verificação, usada para facilitar o diagnóstico e
sustentabilidade da situação da empresa frente a vários aspectos ambientais.

A estrutura completa do SICOGEA é apresentada a seguir, na Figura 3.1:

Formação dos grupos
de trabalho

Etapa 1
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AÇÃO DE
CONVFNCFMVXTO
Discussão sobre cultivo ecológico e avaliação dos efeitos ambientais

OPERAÇÃO
MALI/AIM

Gestão do controle ecológico

Jr
Agropolo Biodinamico

Jr
Diagndstico das Propriedades Rurais

4-Sistema de Produção e
integração com outras atividades
■■■11.
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Figura 3.1: Estrutura do SICOGEA

Fonte: Pfitscher (2004, p. 105)
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3.2.1 Sustentabilidade e estratégia ambiental

A primeira fase da terceira etapa do SICOGEA trata da Investigação e Mensuração,
conforme mostra a Figura 3.2:

Terceira etapa l
Fase!

Investigaeho e
menstitração
Sustentabilidade
e estratégia ambiental
Desempenho
ambiental e
contábil

Lista de vetificaçáb I
Critérios e Subcritérios

Comprometimento
Missão, visão,
1—política
e objetivos

Sensibilização
partes
interessadas
Acompanhamento
participantes
.

Agrupamentos de responsabilidade

I Análise do balanço
ambiental patrimonial

Figura 3.2: Estrutura da primeira fase - terceira etapa.
Fonte: Pfitscher (2004, p. 120).

Serão analisadas primeiramente a Sustentabilidade e Estratégia Ambiental, que, segundo

Pfitscher (2004, p. 120) "6 o conhecimento do nível atual do desempenho ambiental e contabil, a
lista de verificação, com critérios e sub-critérios e a análise do balanço ambiental patrimonial".
A empresa pesquisada não elabora demonstrações especificamente ambientais, corno o
balanço ambiental patrimonial, nem algum tipo de relatório que pudesse servir de base para a
análise do Desempenho ambiental e contábil, portanto não sera possível inferir sobre seus ativos
e passivos em termos monetânos.
Assim, passa-se A. lista de verificação, adaptada de Pfitscher (2004, p. 121 - 125). Nessa
lista, tem-se várias perguntas, segregadas em critérios e sub-critérios, tentando-se atingir todas as
Areas da empresa no que trata de meio ambiente e contabilidade.
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As respostas são obtidas no formato "A" - Adequada, "D" - Deficitária e - NA" - Não se
aplica a empresa. Para o cálculo da sustentabilidade geral e de cada critério, serd aplicada a
formula: Total de quadros "A" x 100 no numerador e total de questões menos o número de
quadros "NA" no denominador. Apenas evidenciando:

Total de quadros "A" x 100
Total de questões - Total de quadros "NA"

A seguir, a lista de verificação aplicada a. empresa e respondida pelo engenheiro e analista
ambiental da mesma.
CRITÉRIOS
CRITÉRIO 1- FORNECEDORES
I. As matérias primas utilizadas são oriundas de recursos
renováveis?

SIM NÃO

D

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

A

A
Foi escolhido o que
causa menor impacto

A
D

7. Os fornecedores da empresa se obrigam a reciclar os seus
produtos usados?
CRITÉRIO 2- PROCESSO PRODUTIVO
a) ECO-EFICIÊNCIA DO PROCESSO PRODUTIVO
K. Os processos produtivos são poluentes ou potencialmente
poluidores?

Poucas delas não, ex.
gas natural

A

2. Os fornecedores possuem monopólio do mercado?
3. Os fornecedores apresentam processos produtivos que
causam impacto ao meio ambiente e aos seres humanos?

S. Os fornecedores dão garantias de qualidade/segurança?
6. As compras da empresa so incluem produtos/serviços
recicláveis?

NA , OBSERVAÇÕES

D

D

9. Ocorre a geração de resíduos perigosos durante a
confecção do produto?

A
r

10. 0 processo produtivo é responsável por um alto
consumo de energia?

A

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

A

12. A empresa avalia o impacto dos processos produtivos
sobre a regido onde atua?

A

13. Os resíduos gerados são reaproveitados/vendidos pela
empresa?

A

_

Em parte

14.Existe conhecimento do que as empresas compradoras
fazem com os resíduos?

A

b) NÍVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA

15.A tecnologia, no processo produtivo, demanda a
utilização de insumos e matérias primas perigosos?
16.A tecnologia, no processo produtivo, demanda a
utilização de recursos não-renováveis?
17.A tecnologia, no processo produtivo, é autóctone (capaz
de ser desenvolvida e mantida com recursos próprios)?

A
D
D

C) ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO
PROCESSO

18.Existe um alto consumo de agua no processo produtivo?
19.Existe um alto consumo de Agua total na organizaçã'o?
20. A fonte hiclrica utilizada é comunitária?
21. Existe algum reaproveitamento de água no processo?
22. Hi controle por parte da empresa para amenizar a poeira
causada durante o processo?
23. Hi controle por parte da empresa para amenizar a
poluição sonora?
24. Os padrões legais referentes ao processo são
integralmente atendidos?
25. Os padrões legais referentes a efluentes líquidos são
integralmente atendidos?
26. Os padrões legais referentes a resíduos sólidos ski
integralmente atendidos?
27. Existe algum tipo de reaproveitamento de resíduos
sólidos no processo?
28. Existe algum resíduo gerado passível de valorização em
outros processos produtivos?
29. São utilizados gases estufa ou ozônio no processo
produtivo?
30. 0 controle de qualidade engloba normas de avaliação do
impacto sobre o meio ambiente?
31. Existe na empresa um plano de prevenção em caso de
incidente grave?
32. As normas de segurança e meio ambiente sio
rigorosamente respeitadas pelos funcionários?

D
D
A
A

A
A

A
A
A
A

I
A

d) RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO

33. A alta administração/corpo gerencial mostram-se
efetivamente comprometida com a gestão ambiental?

Grande parte tratada
e reaproveitada

D

.A
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34. A mão de obra empregada é especializada, também, em
contabilidade ambiental?
35. Os colaboradores estão voltados a inovações
tecnológicas'?
36. Existe uma política de valorização do capital intelectual?
37. Os novos produtos desenvolvidos possuem longos ciclos
de desenvolvimento'?

D
A
A
A

38. Existe algum acompanhamento da area de Recursos
Humanos com a Contabilidade Ambiental?
e) DISPONIBILIDADE DE CAPITAL
39. Existe capital próprio disponível para investimentos em
gestão ambiental?

D

A

40. Existem restrições cadastrais ou legais para a obtenção
de empréstimos para investimentos ern gestão ambiental?
41. A organização apresenta lucro operacional na rubrica
gerenciamento de resíduos'?

A
A

CRITÉRIO 3 — INDICADORES CONTABEIS

a) INDICADORES AMBIENTAIS DE BENS E
DIEITOS E OBRIGAÇÕES
42. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente
listados'?

A

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

A

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

i
A

45. A empresa possui multas e indenizações ambientais a
Curto prazo?
46. A empresa possui salários e encargos de especialistas da
area ambiental?
47. A empresa possui multas e indenizações ambientais a
LP'?
48. A empresa possui reservas para contingências de
natureza ambiental?

A
A
A
A

b) INDICADORES AMBIENTAIS DE CONTAS DE
RESULTADO

49. Existe consumo de recursos para controle, preservação,
proteção ambiental e perda acelerada decorrente de
exposição de bens a poluição'?
50. 0 lucro bruto tem aumentado nos últimos períodos?
51. A empresa paga multas e indenizações por falhas
operacionais, como infração A. legislação ou direito de
terceiros'?

A

.

A
A

4S

52. A empresa paga multas e indenizações por acidentes
ambientais, perdas por exposição de pessoas/bens a
poluição?
c) INDICADORES AMBIENTAIS DE REDUÇÃO DE
GASTOS E IMPACTOS
53. Existe aquisição de estoques (parcela ainda não
constunida)?
54. Existe aquisição de imobilizados?
55. A empresa paga insumos utilizados para redução dos
impactos ambientais?

A

A

56. A empresa possui custos relativos a adaptação b.
legislação?

A

57. A empresa possui gastos com divulgação na area
ambiental?

A

58. A empresa possui gastos para redução de refugos?
59. A empresa possui economia de energia elétrica?
60. A empresa possui economia de matérias primas?
61. A empresa possui grande quantidade de resíduos que
causam impacto?

Internet e jornais

A
A
A
A

CRITÉRIO 4 — INDICADORES GERENCIAIS
62. A organização esta submetida a um a intensa fiscalização
por parte dos órgãos ambientais municipais, estaduais e
federais?
63. A empresa já obteve benefícios e/ou premiações pela
atuação na valorização do meio ambiente?

A

Diversos Prêmios

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

A

65. JA ocorreram reclamações sobre aspectos e impactos do
processo produtivo por parte da comunidade?

A

66. Em caso afirmativo, foram tomadas ações corretivas e/ou
preventivas para a resolução do problema?

NA

67. Ocorreram acidentes ou incidentes ambientais no
passado?
68. Em caso afirmativo, os acidentes ou incidentes foram
resolvidos de acordo com as expectativas das partes
interessadas?

D

69. A empresa possui um Sistema de Gestão Ambiental?
70. São realizados investimentos sistemáticos em proteção
ambiental?

A

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

A

A
\ ,1.
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72. A avaliação de todo o processo é realizada
mensalmente?
73. Existe alguma forma de controle dos investimentos
realizados na contabilidade ambiental?
74. Os retornos dos investimentos em meio ambiente são
satisfatórios?
75. Existe aplicação financeira em projetos ambientais?
76. A empresa acredita numa vantagem competitiva no
mercado com a valorização da questão ambiental?
CRITÉRIO 5— UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
77. 0 consumidor tradicional do produto dispõe de algum
serviço para questionamentos sobre a qualidade do produto?

A
D
A
A
A

A

78. 0 produto é perigoso ou requer atenção e cuidados por
parte do usuário?

A

'79. A utilização do produto ocasiona impacto ou risco
potencial ao meio ambiente e aos seres humanos?

A

80. 0 produto situa-se em um mercado de alta concorrência?
81. 0 produto possui substitutos no mercado ou em
desenvolvimento?
82. 0 produto apresenta consumo por ser artigo de primeira
necessidade?

A
A
A

83. 0 produto apresenta características de alta durabilidade?
CRITÉRIO 6- SERVIÇO PÓS-VENDA
84. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização
pode ser reutilizado ou reaproveitado?

A

85. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização
apresenta facilidade de biodegradação e decomposição?

A

A

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

NA
A

88. A empresa possui subprodutos?
D
89. A empresa comercializa os subprodutos?
NA
Quadro 3.2: Lista de verificação
Fonte: Adaptado de Pfitscher (2004, p. 121-125).
Dando continuidade aos itens da primeira fase da terceira etapa do sistema, seria analisado

o balanço ambiental da empresa, mas, como já foi explicitado anteriormente, isso não foi possível
por falta de dados disponíveis.
Surge então o estudo do comprometimento da empresa e das partes interessadas.
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3.2.2 Comprometimento

Depois

de verificar a situação da empresa avaliada, os dados são

distribuídos/compartilhados com as partes interessadas, para assim tentar-se sensibilizar os
envolvidos. Com a divulgação das informações obtidas, mostrando as adequações e deficiências
de cada parte da cadeia produtiva, é possível que, no futuro, alguns quesitos onde a empresa
precisava de um maior investimento, sejam atendidos de maneira eficiente, trazendo para si maior
sustentabilidade contábil ambiental.

33 ANALISE DOS DADOS

As respostas obtidas por meio da lista de verificação serão agrupadas e confrontadas com
os seguintes parâmetros:
Resultado
Inferior a 50%
Entre 51% e 70%
Acima de 71%

Desempenho: controle, incentivo, estratégia competitiva
Fraco, pode estar causando danos ao meio ambiente.
Médio, atende somente A legislação.
Alto, valorização ambiental com produção ecológica e prevenção
da poluição.
Quadro 3.3: Avaliação da sustentabilidade e desempenho ambiental
Fonte: Adaptado de Pftischer (2004, p. 130).
Sutentabilidade
Deficitária - "D"
Regular - "R"
Adequado - "A"

Os resultados serão analisados no âmbito geral e também especificaraente. Obter-se-á o
índice de sustentabilidade geral da empresa e também os indices de sustentabilidade por critério e

ainda por sub-critérios, para uma melhor análise das adequações e deficiências por ventura
encontradas.

Si

3.3.1 Sustentabilidade geral

A sustentabilidade geral da empresa, nos quesitos analisados pela lista de verificação, com
auxilio da formula evidenciada no inicio do capitulo, é de 83,53%, o que faz com que, quando
confrontada com os parâmetros de nível de sustentabilidade, essa seja classificada como
"Adequada", ou seja, há uma alta valorização ambiental com produção ecológica e prevenção da
poluição.
No próximo tópico os critérios serão analisados separadamente, obtendo-se os indices de
sustentabilidade encontrados para cada um, mostrando-se assim porque a empresa não obteve um
índice geral de 100%.

3.3.2 Sustentabilidade parcial por critério e sub critério
-

Os dados obtidos por meio da lista de verificação serão agora analisados de maneira
segregada, de forma a mostrar em qual area da empresa há um melhor desempenho e qual area
necessita de maiores investimentos em contabilidade e gestão ambiental.
Sustentabilidad

e
Sub-critérios
Critérios
-x57,14%
1 Fornecedores
85,71%
a) Eco-E fi ciência do processo produtivo
33,33%
b) Nível de tecnologia utilizada
2 - Processo produtivo
impactos
ambientais
do
processo
c) Aspectos e
80,00%
66,67%
d) Recursos humanos na organização
100,00%
e) Disponibilidade de capital
100,00%
a) Indicadores ambientais de bens e direitos e obrigações
3 Indicadores contabeis b) Indicadores ambientais de contas de resultado
100,00%
100,00%
c) Indicadores ambientais de redução de gastos e impactos
-x84,62%
4 - Indicadores gerenciais
-x100,00%
5 Utilização do produto
-x75,00%
6 - Serviço pós-venda
Quadro 3.4: Resultados obtidos na sustentabilidade parcial por critério e sub-critério
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Pfitscher (2004, p. 164).
-

-

-
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Apenas observando-se os dados da Figura 3.6, pode se concluir que a empresa está bem
-

colocada em todos os critérios analisados, pois todos os resultados encontrados estão acima de
50%, não deixando a empresa com sustentabilidade deficitária em nenhum item analisado.
O próximo passo é fazer uma análise mais detalhada dos números encontrados.

3.3.2.1 Comentários a cada critério e sub-critério

Serão comentados os principais pontos de cada critério e a pontuação obtida frente à lista
de veri ficação aplicada.
Fornecedores
0 critério "fornecedores" foi onde a empresa obteve seu menor índice, por conta de

algumas respostas deficitárias, como não comprar apenas produtos recicláveis ou não ter apenas
fornecedores que se obriguem a reciclar os seus produtos usados. Deve-se levar em conta que
talvez não seja tão fácil comprar apenas desse tipo de fornecedor na area têxtil, e isso pode ter
influenciado o resultado obtido.
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 14001,0 que representa ponto positivo na análise.

1

Processo produtivo
0 critério "processo produtivo", de maneira geral, foi considerado satisfatório, pois seu

índice global obteve sustentabilidade de 76,47%, o que é considerado "Adequado" de acordo com
os parâmetros usados.
Dentre os sub-critérios analisados no processo produtivo, deve-se destacar o "nível de
tecnologia utilizada", pois foi o sub-critério onde a empresa apresentou mais avaliações
deficitárias. Isso se deu por conta da tecnologia utilizada em todo o processo, que demanda
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recursos não-renováveis e não é capaz de ser desenvolvida e mantida corn recursos próprios, ou
seja, a empresa tem uma certa dependência externa para manter seu processo produtivo.
Também deve-se analisar o sub-critério "disponibilidade de capital", onde a empresa
atingiu 100% de sustentabilidade, pois todos os investimentos feitos pela empresa em proteção
ambiental (como o projeto de reutilização da água no processo produtivo)são feitos com recursos
próprios.

Indicadores Contábeis
O critério "indicadores contábeis" atingiu o nível máximo de sustentabilidade, 100%, pois
em todos os sub-critérios analisados a empresa obteve respostas adequadas em todas as perguntas
formuladas.

Deve-se salientar, no entanto, que a empresa não possui publicação/elaboração de
demonstrativos especificamente ambientais, o que dificulta a análise de seus ativos e passivos
ambientais,

A empresa pesquisada esforça-se para sempre manter o consumo de água, matériasprimas e energia elétrica nos níveis mínimos necessários, através da conscientização e
treinamento constante de seus funcionários. Além disso, a empresa não possui grandes
quantidades de resíduos que causem impacto ao ambiente.

Fla gastos constantes com pesquisas e desenvolvimento de tecnologias ambientais, o que
ajuda a prevenir possíveis acidentes ecológicos. No entanto, a empresa mantém reservas para
contingências ambientais.

Indicadores Gerenciais
Com relação ao critério "indicadores gerenciais" a empresa também obteve índice
"Adequado", 84,62%, em função de diversas variáveis a que foi submetida.

Por investir sistematicamente na proteção do meio ambiente, a organização já obteve
diversos prêmios de reconhecimento, desde o "Prêmio Top de Ecologia ADVB" (1997), até os
Prêmios "XII Prêmio Fritz Muller FATMA" (2005) e "Premio ADVB Preservação Ambiental"
(2005), deixando mais que clara sua real preocupação com o meio ambiente e as comunidades
onde as fábricas estão inseridas.
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A empresa destaca-se também por possuir um Sistema de Gestão Ambiental. No entanto,
não foram divulgados maiores detalhes a esse respeito.
Um dos poucos sub-critérios deficitários nesse aspecto

é a falta de controle dos

investimentos realizados na contabilidade ambiental, ou seja, a empresa investe mas não sabe
exatamente quanto é relativo ao meio ambiente, pois não ha contabilização segregada dessas
informações.

Utilização do produto
Nas perguntas relacionadas ao critério "utilização do produto" a empresa obteve
sustentabilidade de 100%, pois se adequou a todos os quesitos.
Além de oferecer produtos de alta qualidade e durabilidade, em um mercado de ampla
concorrência como o mercado têxtil, a empresa preocupa-se ainda com a satisfação dos clientes,
deixando aberto um canal de comunicação em seu site, onde os consumidores são prontamente
atendidos em suas dúvidas, sugestões ou reclamações. Vale lembrar que quanto maior é a
concorrência no setor, maior tende a ser a inovação tecnológica no mesmo, trazendo cada vez
mais produtos melhores, menos poluentes.
Os objetos produzidos não são de maneira alguma perigosos (quanto a sua utilização), e
não apresentam impactos ou riscos potenciais ao meio ambiente.

V Serviço pós-venda
Como já mencionado, os produtos da empresa não necessitam de cuidados especiais para
não impactar o meio ambiente durante ou após sua utilização, tendo facilidade de biodegradação
e decomposição após o período de uso. Assim sendo, não há necessidade da empresa

responsabilizar-se pela recuperação ou reciclagem do que produz.
O índice atingido nesse critério, que foi de 75%, mostra uma boa sustentabilidade,
encaixando-se novamente em "Adequada". 0 valor ado atingiu patamares superiores pois a
empresa não trabalha com subprodutos em sua linha de produção.
No entanto, todos os seus resíduos recebem tratamento adequado, especialmente os
resíduos líquidos, como poderá ser melhor observado nas fotos que constam do anexo da presente
pesquisa.
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3.3.3 Análise das prioridades para futuros investimentos

Apenas para complementar a análise, pode-se agrupar novamente os critérios estudados
para uma verificação da prio ri dade que a empresa deve dar em seus futuros investimentos em
gestão ambiental, conforme mostra o Quadro 3.5:

Prioridade

Critérios

Primeira
Segunda
Terceira

Fornecedores
Serviço Pós-venda
Processo Produtivo

Quarta
Quinta

Indicadores Gerenciais
Utilização do Produto
Indicadores Contábeis

Sexta

Sub-critérios

Resultado

-x-x-

57,14%
75%
76,47%

Sustentabilidade
Regular
Adequado
Adequado

84,62%
100%
100,00%

Adequado
Adequado
Adequado

Eco Eficiencia do processo
produtivo; Nível de tecnologia
utilizada; Aspectos e impactos
ambientais do processo; Recursos
humanos na organização e
Disponibilidade de capital
-

-x-x-

Indicadores ambientais de bens e
direitos e obrigações; Indicadores
ambientais de contas de resultado e
Indicadores ambientais de redução
de gastos e impactos
Quadro 3.5: Prioridade na sustentabilidade dos critérios

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Pfitscher (2004, p. 165).

A primeira prioridade deve ser dada aos "fornecedores", que foi o critério que obteve
menor sustentabilidade, ficando apenas como "regular". A empresa deve tentar escolher melhor
seus fornecedores, ou pressioná-los para que eles se obriguem a reciclar seus produtos usados.
A segunda prioridade é o "serviço pós-venda", apenas pelo motivo de a empresa não obter
subprodutos em seu processo produtivo, o que pode ser reavaliado.
Como terceira prioridade, tem-se o "processo produtivo", cujo índice foi bastante afetado
pelo nível de tecnologia utilizada e pela falta de profissionais especializados em contabilidade
ambiental, e, consequentemente, não haver um acompanhamento da área de recursos humanos
com esses profissionais.

4 CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Este capitulo traz as conclusões formuladas por meio das análises feitas com a empresa
estudada. Traz, também, sugestões e recomendações para futuros trabalhos que possam ser
desenvolvidos sobre o mesmo assunto, a partir de dados obtidos nesta pesquisa.

4.1 QUANTO À PROBLEMÁTICA

A problemática desta pesquisa está centrada na questão: De que maneira a Contabilidade e
Gestão Ambiental já esta sendo aplicada dentro de uma empresa do ramo têxtil'?
A resposta a esta pergunta não é de simples mensuração, mas pelos resultados obtidos
com a aplicação do questionário pode-se ter boa noção da falta de preparo da empresa frente
contabilização dos valores relacionados a esses temas. Elas investem pesadamente em ações de

prevenção/contenção da poluição, mas esses eventos não são segregados/registrados devidamente
em sua contabilidade.
O ramo de atividade em que a organização opera geralmente permite identificar, a priori,

a probabilidade de que ela venha a poluir o meio ambiente. A atividade industrial, em sua
natureza, tende a ser poluidora, e é a atividade que mais deve preocupar-se com gastos
preventivos para a conservação/preservação do meio ambiente, devido a uma tendência mais
elevada desta em produzir resíduos que outras atividades, como o comércio ou a prestação de
serviços.

4.2 QUANTO AOS OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo geral "verificar o grau de envolvimento da empresa com
a Contabilidade e Gestão Ambiental".
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Verificou-se, no decorrer da pesquisa, que tem havido mudança na forma de pensar e agir
dos empresários, no tocante As questões referentes ao meio ambiente. Eles têm se preocupado
mais com a poluição gerada e com as formas de minimizar os efeitos desta.
A legislação pesquisada mostrou que não faltam diretrizes as serem seguidas; falta apenas
que seja dado cumprimento ao que já está positivado em nossas leis, desde os tempos do
descobrimento do Brasil.
Pode-se também comentar a prática da empresa analisada frente ao meio ambiente. A
organização, como um todo, sempre teve um olhar atento As mudanças provocadas pela poluição,

e sempre tentou estar à frente da legislação, preservando as comunidades onde se inseriu.
Atualmente, no entanto, não basta mais que as empresas apenas atendam à legislação
ambiental. Elas próprias sentiram a necessidade e as reivindicações da comunidade e estão se

antecipando e fazendo mais do que seriam obrigadas, por lei, a fazer.
Diversas empresas já possuem sistemas de Gestão Ambiental, para melhor gerir seus
investimentos nessa Area. A empresa pesquisada também possui um sistema desse tipo, mas
poderia utilizar-se de conceitos do SICOGEA para avaliar de maneira mais eficiente suas ações
ambientais, percebendo, assim, onde ainda pode melhorar.
Ern grandes empresas, como a organização fonte do estudo, um sistema de gestão como o
SICOGEA abrangeria toda sua estrutura, desde os altos gerentes e diretores, até a base
operacional, o "chão de fábrica". Isso porque todos tem de estar intensamente envolvidos com a

idéia "ambiental" para obterem-se os melhores resultados.
Nesse estudo, aplicou-se apenas a primeira fase da terceira etapa do SICOGEA, mas já foi
possível sentir, pelo menos em parte, as deficiências da empresa na area de Gestão Ambiental,
principalmente no que se refere A contabilidade. Não há elaboração ou publicação de dados da
contabilidade ambiental, como o Balanço Patrimonial Ambiental, pois os eventos não são
registrados segregadamente, como seria o ideal para este tipo de analise.
Tendo em vista a estrutura da empresa e sua disposição de estar sempre A frente no que
trata de preservação do meio ambiente, entende-se que fica aqui uma ótima oportunidade para
que a organização aplique e inclua definitivamente a contabilidade ambiental em suas futuras
demonstrações, trazendo, assim, a público, todas as ações e investimentos que vêm sendo
realizados pela mesma lid vários anos.
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4.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Levando-se em conta que. mesmo sendo aplicada apenas uma pequena parte do
SICOGEA, já se obtiveram resultados importantes com a análise feita A. organização, deve-se ter
em mente que a aplicação de outras etapas, ou ainda, se possível, do sistema inteiro, traria muitos
beneficios, tanto 6. empresa a ser estudada, quanto à contabilidade como ciência ern si, pois
qualquer estudo traz sempre sua contribuição ao ten-ia, abrindo caminhos e desenvolvendo idéias
que podem ser aprofundadas em pesquisas posteriores.
Não obstante, perante a característica da limitação do estudo, imposta pelo modelo
utilizado (estudo de caso), há a motivação em fazer com que esse tipo de pesquisa seja também
aplicado a empresas de outros setores, para que em uma etapa posterior possa ser feita uma
comparação da adequação de cada ramo de atuação com os parâmetros da aplicação

e

desenvolvimento da contabilidade e gestão ambiental.
Os próximos estudos devem procurar trazer na Lista de Verificação, no criteria
Indicadores Contábeis, perguntas relativas à publicação de demonstrações ambientais pela
empresa, para que os resultados da sustentabilidade alcançada sejam mais facilmente entendidos.
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ANEXOS

v

Figura 3.3: Vista aérea da ETE, Tecnobio,

—

sendo o tanque oval o biológico e o tanque redondo o
decantador.

Fonte: Dados Pesquisados.

At_
Figura 3.4: ETA, onde a água é captada, tratada e enviada à fábrica.
Fonte: Dados pesquisados.
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Figura 3.5: Entrada do efluente no tanque biológico.
Fonte: Dados pesquisados.
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Figura 3.6: Entrada do efluente no tanque de equalização.
Fonte: Dados pesquisados.
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Figura 3.7: Protótipo da estação de recuperação de agua.
Fonte: Dados pesquisados.

__...
Figura 3.8: Saldado efluente ja. tratado. Parte volta para o rio e parte é reutilizado na fabrica.
Fonte: Dados pesquisados.
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Figura 3.9: Agua recuperada pronta para ser reutilizada na fábrica.
Fonte: Dados pesquisados.

Figura 3.10:

Comparaçfto de amostras de efluentes (antes e depois da ETE).
Fonte: Dados pesquisados.

