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RESUMO

FAVARIN, Andressa da Silva. A contabilidade ambiental como forma de gestão:
Aplicação parcial do SICOGEA em uma empresa siderúrgica, 2006, 78 p. Monografia
(graduação em Ciências Contábeis). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis.
O presente trabalho objetivou apresentar o grau de envolvimento da Companhia
Siderúrgica "C" com as questões ambientais para um desenvolvimento sustentável. A
trajetória metodológica seguiu três fases: na primeira foi apresentada a revisão teórica, que
abordou os conceitos de responsabilidade social e responsabilidade ambiental, bem como
suas normas e aplicações; conceitos de ISO 14000, e modelos de gestão ambiental no qual
um foi aplicado A empresa em questão. Na segunda fase, apresentou-se a aplicação parcial
do método GAIA com aporte da contabilidade, constituindo-se no SICOGEA — Sistema
Contábil Gerencial Ambiental; e, na terceira fase, demonstrou-se a análise dos resultados,
mostrando a sustentabilidade de cada critério e sub-critério. Nesse contexto, discute-se o
papel sócio politico das empresas e as pressões que As levam a adotar uma postura
ambientalmente correta. Essa mudança de postura revela-se cada vez mais freqüente pelo
uso de modelos de gestão ambiental. Para efeito deste trabalho, o tema de responsabilidade
social discutido refere-se ao meio ambiente. Assim pode-se obter o grau de sustentabilidade
da empresa em relação As questões ambientais. Após isso, emite-se um relatório, onde se
avalia cada fase. Obtem-se, com isso, um resultado onde se avalia em qual setor ou
segmento a empresa tem deficiência no controle sobre o impacto ambiental. Constatou-se,
então, que a empresa pesquisada, apesar de realizar acompanhamento das questões
ambientais, apresenta deficiências que, com a aplicação parcial do SICOGEA,
especificamente na fase "Investigação e Mensuração", pode mostrar indices de menor
sustentabilidade em alguns critérios, possibilitando, assim, aos gestores, correções em um
processo de melhoria continua A empresa.

Palavras chave: Gestão ambiental. Contabilidade ambiental. SICOGEA.
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I INTRODUÇÃO

Neste capitulo abordam-se o tema, juntamente com a problematização, os objetivos , a
justificativa da escolha do tema, a metodologia que se usa no decorrer da elaboração, a estrutura c

organização do trabalho e suas limitações.
LI TEMA E PROBLEMA
A crescente preocupação com a qualidade de vida e, conseqüentemente , com o ambiente
em que se vive, faz com que indústrias no mundo todo busquem alternativas tecnolágicas

diferenciadas, de forma a continuarem suas atividades econômicas de maneira a reduzir o
impacto e a degradação do meio ambiente.
Diante deste contexto, as empresas tan mais uma tarefa a incluir em seus programas de
obtenção de lucro: a responsabilidade social.
Segundo Donaire (1999, p. 20), esta responsabilidade assume diversas formas, entre as
quais se incluem: proteção ambiental, projetos filantrópicos e educacionais, planejamento da
comunidade. equidade nas oportunidades de emprego, serviços sociais em geral

e de

conformidade com o interesse público.

Seja qual for a atividade desenvolvida pela empresa, o uso eficiente dos recursos
naturais se faz necessário - especialmente para as empresa industriais, inseridas num mercado
altamente competitivo, e tendo como desafio o desenvolvimento de novos produtos e a busca
constante por inovações.
A reação, por parte da sociedade, para um desenvolvimento econômico que não gere
prejuízo às gerações futuras, ou seja, que preserve o patrimônio natural ainda existente, deve ser

respondida pelas empresas como uma condição essencial a atual globalização existente. As
organizações precisam partilhar o entendimento da existência de um objetivo comum, e não de

um conflito, entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, tanto para o momento
presente como para o futuro.

Segundo definições do Instituto Observatório Social (2004, p.12):
Com a globalização da economia aconteceram mudanças estruturais nas relações
das empresas, trabalhadores e meio ambiente, redirecionando grande parte do
poder de decisao de compra para as mãos do consumidor, que passa a ter mais
interesse nas possíveis obrigações ambientais da empresa. Em muitos setores
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econômicos, o mercado comprador existe simplesmente por que há mais
concorrentes e excesso de oferta. 0 consumidor esta aprendendo a usar esse
novo poder.
Um credor tem interesse na informação ambiental a fim de calcular o risco do crédito.

Investidores necessitam de informações sobre gastos e desempenho ambiental para tomar
decisões de investimento; e o público em geral está cada vez mais interessado em identificar

como a empresa pode afetar o meio ambiente do pais.
A avaliação ambiental torna-se, assim, cada vez mais valiosa e importante, pois fornece

bases para a formação depolíticas, pianos e projetos que permitem o controle dos riscos que unta
atividade pode trazer ao meio ambiente.
Diante dessas considerações, esta pesquisa tem por tema e problema, mostrar a

contabilidade como ferramenta de gestão das informações ambientais da Companhia Siderúrgica
Com a intenção de viabilizar as informações de controle ambiental das atividades
industriais, tem-se a seguinte pergunta de pesquisa:

Qual o grau de sustentabilidade da Companhia Siderúrgica "C" detectadoa partir da
aplicacao parcial do SICOGEA?

1.2

OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o grau de envolvimento da

Companhia Siderúrgica "C" com as questões ambientais, com ênfase na contabilidade ambiental
para um desenvolvimento sustentável.
Os objetivos específicos, estabelecidos a partir do objetivo geral fixado, são os

seguintes:
•

Contextualizar conceitos de Responsabilidade Social Empresarial com enfoque ria
Responsabilidade Ambiental;

•

Demonstrar a contabilidade ambiental como método de desenvolvimento sustentável;

•

Comentar sobre modelos de gestão ambiental;

•

A.nalisar as atividades na area ambiental da Companhia Siderúrgica - C" através da

aplicação parcial do SICOGEA;
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• Comentar sobre o resultado obtido através da análise e verificar se este resultado pode
influenciar a sustentabilidade do negócio da empresa pesquisada.
1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Cada vez mais as organizações percebem que de nada valerão suas estratégias de
negócios para ampliar mercados, conquistar clientes e obter resultados favoráveis, se não

considerarem que tudo está vinculado à boa execução dos processos que compõem sua cadeia
produtiva. E, também, que a realização desses processos está diretamente relacionada ao
desempenho das pessoas da organização em um contexto de responsabilidade social e de correta
postura em face às questões ambientais.
A transformação e a influência ecológica nos negócios se farão sentir de maneira
crescente e com efeitos econômicos cada vez mais profundos. As organizações que tomarem
decisões estratégicas integradas à questão social e ambiental, podem conseguir significativas
vantagens competitivas, quando não, redução de custos e incremento nos lucros a médio e longo

prazo.
Atuais gestores precisam encarar com postura e atitude o novo paradigma em que as
organizações se apresentam, usando para isso instrumentos capazes de evidenciar objetivamente
e com muita clareza seu processo financeiro e social, deixando claro como a responsabilidade e

um bom planejamento ambiental podem ser benéficos à sociedade e a continuidade das atividades
e negócios.

A clareza necessária para o bom entendimento do entorno em que a empresa se encontra
com relação a questaes ambientais pode, porém, ser relatada e compreendida de várias maneiras,
podendo deixar em dúvida alguns usuários da informação. Para isso, utilizam-se vários métodos
de demonstrações contábeis, financeiras e gerenciais, incluindo neste contexto o SICOGEA sistema estudado com base no método GAIA -, com aporte da contabilidade e controladoria
ambiental. Isso como uma forma de obter as informações necessárias a partir de um questionário
sobre as questões ambientais exercidas pela empresa, e que podem não estar sendo evidenciadas
nos relatórios habituais.
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1.4 METODOLOGIA UTILIZADA

1.4.1

Estrutura e Organização do trabalho
O presente trabalho send estruturado em quatro capítulos.
No primeiro, apresenta-se a introdução, juntamente com a justificativa do estudo, tema e

problema abordado e a metodologia de pesquisa para obtenção do resultado esperado.
Quanto ao segundo, tem-se a revisão teórica e sua problematização a respeito das
questões sociais e ambientais em geral.
No terceiro capitulo trabalham-se os dados obtidos na pesquisa, bem como sua análise,

que terá base para estruturação do quarto capitulo, onde poderão ser respondidos os objetivos da
pesquisa e também h. conclusão alcançada.
1.4.2 Delineamento da Pesquisa

Será adotada a divisão proposta por Beuren e outros (2003, p.79), na qual as tipologias
dc delineamentos de pesquisa foram agrupadas em três categorias: quanto aos objetivos; quanto

aos procedimentos; e quanto 6. abordagem do problema.
Nesta pesquisa sera realizado um estudo exploratório quanto aos objetivos. Segundo Gil
(1999), a pesquisa exploratória 6" desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral a
cerca de determinado fato.
O estudo sera desenvolvido com o auxilio da pesquisa bibliográfica e da pesquisa

documental. Cervo e Bervian (1983, p. 55) definem a pesquisa bibliográfica como a que "explica
um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos".
Para Silva (2003, p.60), "explica e discute um tema ou problema com base em
referências teóricas já publicadas em livros, revistas, periódicos, artigos científicos", ou seja, é

empregada utilizando-se fontes secundárias.
A pesquisa documental, conforme Silva e Griolo (2002), vale-se de materiais que ainda
não receberam nenhuma análise aprofundada. Esse tipo de pesquisa visa, assim, selecionar, tratar
e interpretar a informação bruta, buscando extrair dela algum sentido e introduzir-lhe algum
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valor, podendo, desse modo, contribuir com a comunidade cientifica a fim de que outros possam
voltar a desempenhar futuramente o mesmo papel.
Nesta tipologia de pesquisa, os documentos são classificados em dois tipos principais:
fontes de primeira mão e fontes de segunda mão.
Gil (1999) define os documentos de primeira mão como os clue não receberam qualquer
tratamento analítico, e os documentos de segunda mão são os que, de alguma FOrilia, já foram
analisados.

A escolha deste procedimento para a realização deste trabalho deve-se à necessidade de
utilização de relatórios empresariais, que se enquadram nas definições de Gil (1999) e Bc.-tiren e

outros (2003).
Nesta pesquisa foram analisados os dados referentes a Gestão Ambiental- Relatório de
Sustentabilidade, Balanço Social e sitio da empresa referida. Como afirma Tocchetto (2004):
A implantação de um sistema de gestão ambieutal (SGA) é a resposta dada pelas
empresas para controlar os impactos causados, isto 6, representa uma mudança
organizacional, motivada pela internalização ambiental e externalizagão de praticas que
integram o meio ambiente e a produção.

Quanto á abordagem do problema, Beuren e outros (2003, p. 91) apresentam as
pesquisas qualitativa e quantitativa. Segundo os autores, a pesquisa quantitativa é caracterizada

pelo emprego da estatística, seja na coleta, seja no tratamento de dados.
Richardson (1999, p. 70) afirma que a abordagem quantitativa:
Caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de
informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais
simples como percentual, média, desvio-padrão, 'as mais complexas, como coeficiente de
correlação, análise de regressão etc.

Para Nossa e Beuren e outros (2003), a abordagem quantitativa é pouco utilizada no
Brasil. Contudo, em outros países, como Estados Unidos, Noruega ou Dinamarca, é abundante a
produção cientifica com base nesse procedimento. Assim, optou-se pela adoção da pesquisa
quantitativa para realização deste estudo.
1.4.3 Seleção da Companhia
0 interesse pela analise dos dados na Companhia Siderúrgica "C" surgiu após leitura de
um artigo, no qual se mostram informaVies sobre o desempenho sócio ambiental de cinco
-
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empresas atuantes no território nacional com atividades consideradas geradoras de impactos
ambientais relevantes.
Essa conclusão é levantada após o estudo de Tinoco e Kraemer (2004), que apresentam
informações sobre o desempenho sócio-ambiental de cinco empresas atuantes no território
nacional, quais sejam: Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA), Companhia Siderúrgica de
Tubarão (CST), Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Petróleo Brasileiro SA.
(PETROBRAS) e Brasil Telecom.
As companhias citadas acima são siderurgias associadas ao IBS (Instituto Brasileiro de
Siderurgia), que tem como objetivo apresentar as siderurgias brasileiras , defendendo seus
interesses e assegurando seu desenvolvimento. Para isso, o IBS realiza estudos e pesquisas
relacionados a equipamentos e tecnologias, desenvolve programas e políticas definidos para o
setor, desenvolvendo também políticas para administrar os impactos ambientais gerados pelas
siderurgias.
M empresas siderúrgicas investem em projetos e programas de educação e proteção
ambiental, destacando que o aço é o produto mais reciclável do mundo.
Apresenta-se a seguir uma lista das empresas associadas ao IBS:
Associadas

Gerdau (Piratini)
Gerdau (Riograndense)
Gerdau (Guaira)
Aços Vitiates (Mogi das Cruzes)
Aços Villares (Pindamonhangaba)
Belga — Arcelor Brasil (Piracicaba)
Cosipa
Gerdau
Villares Metais
Barra Mansa
Companhia Sideritrgica Nacional (CSN)
Gerdau (Cosigua)
Belgo-Arcelor Brasil (Grande Vitória)
03rnpanhia Sideritrgica de Tubasão— Arce tor Brasil (CST)
Aocsita S.A.
( ierdau Agominas (Ouro Branco)
Blgu - Areelor Brasil (Mon levada)
13clgo - Arcelor Brasil (Juiz de Fora)
Crerdau
Usiminas
V&M do Brasil
Gerdau
Gerdau
Gerdau

Quadro 1.1 — Empresas associadas ao IBS
Fonte: elaborado pelo autor.

Estado Atuante

Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Parana
Sao Paulo
São Paulo
Sao Paulo
São Paulo
São Paulo
Sao Paulo
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Espirito Santo
Espirito Santo
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
1 Bahia
Pernambuco
Ceara
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Considera-se que estes setores são mencionados como agressivos ao meio ambiente pela
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conforme destaca Kraemer (2000
p. 20): "os setores I...] mais poluentes L..] são: as indústrias químicas, de papel e celulose, de

ferro e aço, de metais não ferrosos (por ex: alumínio), de geração de eletricidade, de automóveis e
de produtos alimentícios".
Optou-se assim pelo estudo da Companhia Siderúrgica "C", tendo em vista os resultados

publicados nos relatórios anuais de 2005 relacionados As questões ambientais, e que, analisados
sob outros critérios e outros indicadores ambientais, podem distorcer o resultado apresentado
anteriormente. Optou-se também pela não divulgação do nome da empresa estudada, pois os
dados levantados para esta pesquisa são de artigos, relatórios e sitio da empresa, não tendo,

porém, autorização para publicação ou divulgação do estudo alcançado.

1.4.4 Coleta de dados

Para realização da pesquisa foram utilizados documentos tais como: Balanço Social no
ano de 2005, Relatório de Sustentabilidade, artigos e documentos obtidos atras do sitio da

empresa.
0 Balanço Social da empresa está dividido em duas categorias, sendo elas: relatório

social e o relatório ambiental.
Essa pesquisa baseia-se nos dados relacionados às questões ambientais, que sdo a

proposição do trabalho. 0 quadro a seguir apresenta um resumo das informações que serão
encontradas no relatório de Sustentabilidade da Companhia Siderúrgica
Itens Relevantes do Relatório de Sustentabilidade da Companhia Siderúrgica "C".
Metal Sustentável
0 Aço
Visão para um Mundo Melhor
Visão de Sustentabilidade
Gestão aprimorada
Sistemas de Gestão
Público Interno e Externo
Estratégia Social
Educação Ambiental
Atuação Ambiental
Balanço Social
Indicadores Ambientais
Quadro 1.2 - Subdivissio do Relatório de Sustentabilidade da Companhia Siderúrgica "C".
Fonte: elaborado pelo autor.
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Destaca-se que as informações relativas ao meio ambiente estão expressas neste relatório
de maneira sintética, viabilizando um estudo com abrangénzia delimitada, mas com informações
concernentes a empresa em questão.
1.4.5 Análise e interpretação dos dados
A análise e a interpretação dos dados será realizada a partir do estudo com os materiais
obtidos ao longo da pesquisa.
Kerlinger (1980, p. 353) define o processo de análise como

cate,gorização, ordenação,

manipulação e sumarização de dados".
De acordo com Nossa (2002, p.172), "a análise de conteúdo é uma das várias técnicas
que pode ser utilizada na análise de textos". Embora pouco utilizada nas pesquisas contábeis de

modo geral, essa técnica é aplicável à contabilidade ambiental, sendo utilizada especialmente na
literatura internacional.
A interpretação desejada será adquirida através da coleta de dados das informações
relatada no seu Relatório de Sustentabilidade e Balanço Social, gerando assim um percentual
através da aplicação parcial do S1COGEA„ que significa o grau de sustentabilidade de cada
critério e seus sub-critérios.
1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Este estudo não levou em consideração aspectos econômicos e culturais na análise
descrita. Embora estes aspectos sejam relevantes, o trabalho proposto procura mostrar apenas o
envolvimento da companhia com a gestão ambiental e redução do impacto ambiental , através do

grau de sustentabilidade que será alcançado com a aplicação parcial do SICOGEA. Estudos
futuros podem levar a exploração destas questões, bem como o maior esclarecimento de pontos
que possam não estar evidentes nesta pesquisa.

importante destacar que este trabalho teve como base para pesquisa documentos
escritos e publicados pela própria companhia, podendo estes não evidenciar fatos cotidianos ou
que poderiam ter maior relevância para a pesquisa. Porém, mesmo já relatados, não demonstram

19

em valores percentuais e nem quantitativos o verdadeiro ambiente de sustentabilidade que a
companhia possa ter.

2 REVISÃO TEÓRICA

Este capitulo tem por objetivo esclarecer as transformações sociais empresariais sofridas

nos (llamas anos, e que levaram As organizações a redefinirem seus conceitos sobre as questões
de responsabilidade social e ambiental.
Assim, neste

capitulo apresenta-se:

o

surgimento da Responsabilidade Social

Empresarial; a Responsabilidade Ambiental Empresarial e a pratica da Responsabilidade Social
Empresarial e a Ambiental no Brasil; as normas ambientais; as empresas siderúrgicas brasileiras;
e as questões ambientais. A seguir, apresenta-se o desenvolvimento sustentável e a contabilidade.
a contabilidade dos fatores ambientais, os ativos ambientais, os passivos ambientais, os custos
ambientais e as receitas ambientais. Em seguida, apresenta-se um item sobre Gestão Ambiental, o

modelo Eco fénix, o método GAIA e o SICOGEA — Sistema Contábil Gerencial Ambiental.

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES

HA pelo menos 50 anos fala-se sobre responsabilidade social. Em geral, esse assunto
entra em pauta em momentos de crises econômicas e sociais. Nas últimas décadas, a decisão tem
aumentado em função da globalização, fenômeno complexo e de múltiplas dimensões que
influencia e afeta os interesses da vida humana.
Na visão econômica, a globalização refere-se As empresas multinacionais que integram

suas operações produtivas. Elas integram grande parte do mercado internacional de bens e
serviços. Todo esse processo causa grande impacto na vida dos civis e do meio ambiente em todo
o mundo, e começou a ser questionado a partir da década de 80.
Na visão exposta pela Revista Responsabilidade Social Empresarial (2004), a
globalização flui de maneira incontrolfivel, os produtos fabricados são desejados e reconhecidos
no mundo todos o mercado abre-se, a tecnologia avança e as empresas têm cada vez mais
liberdade de escolher onde e como produzir. Aumentam as procuras por formas de reduzir custos
e incrementar lucros, até então esta era a única visão que interessava e que parecia mais lógica.

Hoje, além da redução de custos e incremento nos lucros, uma empresa que queira ser
conhecida como socialmente responsável deve garantir aos seus trabalhadores o direito A
liberdade sindical e A negociação coletiva. Deve, também, promover condições de trabalho
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seguras e saudáveis, não utilizar trabalho forçado e infantil , não realizar qualquer tipo de
discriminação, promover o bem estar social e zelar por tuna atividade que não cause danos
ambientais.
Através desta transformação na economia e somados a outros ingredientes, surgem os
questionamentos e as cobranças na transparência quanto à conduta social das organizações,
abrindo caminho para uma nova forma de gestão interna que se respalda primeiramente na
Responsabilidade Social Empresarial, como mostra o tópico 2.1.1.
2.1.1 Responsabilidade Social Empresarial

Por muitas décadas, os prejuízos oriundos da globalização não foram muito bem
corn preendidos. Isto se dava em razão das dificuldades de acompanhar as operações das empresas
multinacionais, ou porque seus impactos não eram tão visíveis à maioria dos países e de sua
população. Ao mesmo tempo, a forte campanha ideológica em favor dos "ganhos - da
globalização também dificultava a compreensão do processo em curso.
Como consta na Revista Responsabilidade Social Empresarial (2004, p. 12):
A partir dos anos 80, grupos de pressão organizados começaram um lento
processo para acompanhar esse movimento. Os grupos percebiam que os
benefícios das estratégias de empresa multinacionais eram localizados,
resultando em custos elevados — aumentando o desemprego e a exclusão social em diferentes segmentos produtivos e regiões do globo.
0 enorme poder conquistado pelas empresas acabou tomando-se vitima do seu próprio
sucesso. Da

MeST1121

forma corno

Ms0e1.1

o mercado para Os produtos de mamas globais, cresceu

também o interesse em saber como esses bens e serviços eram produzidos.
Começa então a reação da sociedade. Multinacionais são denunciadas, exatamente
aquelas que procuravam obter vantagens e ganhar competitividade com a superexploração de
trabalhadorese também com as legislações nacionais frouxas na defesa do meio ambiente.
Em um movimento de reação As denuncias da sociedade, as empresas multinacionais
perceberam que era preciso dar uma resposta.
Surge, então, a Responsabilidade Social Empresarial como um movimento de grandes
empresas que protura ajustar suas operações produtivas e suas relações sociais As expectativas de
atores sociais. As empresas reagiram quando perceberam que suas marcas lideres poderiam ser

afetadas pelos movimentos antiglobalização, pondo em

risco sua imagem junto aos

consumidores.
Ainda para a revista Responsabilidade Social Empresarial (2004, p. 15):
Para as empresas multinacionais, a responsabilidade social representa urn
enorme desafio. Poucas estão efetivamente globalizadas em suas condutas e
comportamentos perante aos órgãos reguladores e organismos multilaterais. O
objetivo da responsabilidade social empresarial é tornar o comportamento dessas
empresas o mais próximo possível de um comportamento padrão "universal" de
conduta.
A revista define também, na seqtência, que existem pelo menos quatro entendimentos
sobre responsabilidade social empresarial, surgidas em função das diferentes visões sobre o papel

das empresas:
•
Responsabilidade legal: as empresas devem exercer sua atividade
produtiva respeitando a legislação vigente;
•
Responsabilidade ética: são comportamentos e normas éticas que a
sociedade espera que sejam seguidos pelas empresas;
•
Responsabilidade filantrópica: é o papel social das empresas assumido
voluntariamente, sem clara expectativa da sociedade. As ações são escolhas
individuais de administradores e corporações, que julgam onde devem investir
tempo, dinheiro e talento.
•
Responsabilidade econômica: a principal função das empresas é produzir
bens e serviços que a sociedade demanda e vendê-los com lucro. (CARROLL,

1999).
E importante destacar que o conceito de responsabilidade social empresarial est á em
constante disputa e desenvolvimento. As diferentes visses apresentadas não são indieaçbes de

fronteiras marcadas entre as ações de responsabilidade social empresarial desenvolvida pelas
empresas. 0 que existe, de fato, é um processo continuo e bastante fluido de ações que combinam
os elementos que foram resumidamente apresentados.
2.1.2 Responsabilidade Ambiental Empresarial
A qualidade de vida é uma das principais preocupações dos indivíduos atualmente, e o
meio ambiente é o que toma isso possível. Diante da assustadora degradação ambiental, as

empresas passam a desenvolver e incorporar em suas atividades a responsabilidade ambiental
empresarial.
Para Ferreira (2002, p.185):
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O fato de uma empresa poluir não é necessariamente suficiente para ela decidir
cuidar do meio ambiente. Esse fato está ligado a outros, por exemplo: se existem
restrições legais para a existência dessa poluição; se essa poluição esta causando
prejuízos a terceiros, que podem solicitar indenizações; se começa a haver
restrições de mercado sobre produtos fabricados por ela, que poluam o meio
ambiente.
As exigências de melhoria nos padrões arnbientais começam na Europa na década de
setenta, em decorrência de pressões da sociedade civil e dos processos movidos contra as

empresas por questões ambientais. A partir de meados da década de 80, as organizações ampliam
o conceito de Gestão Ambiental; em vez de trabalharem sobre as conseqüências, as empresas

partiram para o combate à causa.
Contudo, o devido reconhecimento da responsabilidade social para com o meio
ambiente foi uma tarefa difícil a ser assumida pelas empresas.
Atualmente, entretanto,

dados mostram que investir em meio ambiente

e

responsabilidade social representa um grande negócio para a empresa. De forma inteligente
algumas empresas conseguem transformar todo o investimento em projetos sociais e de

prevenção à degradação do meio ambiente em formas de competitividade com empresas do
mesmo ramo, o que torna mais fácil 6. maneira de encarar os custos do projeto.
Donaire (1999, p.51) refere que:
Algumas empresas têm demonstrado que é possivel ganhar dinheiro e proteges o
meio ambiente mesmo não sendo uma organização que atua no mercado verde'.
desde que as empresas possuam certa dose de criatividade e condições internas
que possam transformar as restrições e as ameaças ambientais em oportunidades
de negócios.
Nos países cm desenvolvimento, como o Brasil, a globaJização das questões ambientais
atinge mais diretamente as empresas inseridas no mercado internacional.

Empresas multinacionais e exportadoras vem mudando seu desempenho ambiental por
pressão de acionistas e consumidores dos países de origem, cujos padrões e normas legais são
muitas vezes mais rigorosos.
Para Saad (2002., p.314)., as soluções encontradas para as mudanças que envolvem
problemas ambientais são geralmente formuladas dentro das empresas, e o apoio de órgãos
ambientais é mais significativo nas grandes e médias empresas.
Pode se dizer que a questho ambiental torna se um assunto de interesse coletivo, tanto
-

-

para as organizações, como para a população que, juntas com os projetos de conscientização das
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empresas e as manifestações da população - através da recusa de produtos que agridem o meio
ambiente podem tornar di ferente o quadro do impacto ambiental.

2.1.3

Responsabilidade Social no Brasil

Enquanto a discussão sobre responsabilidade social das empresas já ocorria desde a
década de 1950 cm alguns países do mundo, no Brasil, os primeiros registros datam da ditada de
1960, com o surgimento das associações empresariais vinculadas a instituições religiosas.
Segundo Tinoco (2001):
Foi constituída a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE). com
sede em São Paulo. iniciando assim urna pregação sobre responsabilidade social
nos dirigentes das empresas. Mas somente no inicio da década de 1990 o debate
em torno da responsabilidade social e ambiental das empresas começou a ser
discutido de maneira mais consistente.
Contribuiu para isso a Rio-92, a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, em que os
diversos chefes de estado discutiram a importância da sustentabilidade no processo de
desenvolvimento econômico.
Segundo pesquisas demonstradas por Toldo (2002, p. 77), em 1993 o sociólogo Herbert
de Souza, o Betinho, lança a Campanha Nacional da Ação da Cidadania Contra a Fome, a
Miséria e pela Vida, com o apoio do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE). que
constitui o marco da aproximação dos empresários com as ações sociais.
Foi criado, em 1998, o instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, pelo
empresário Oded Grajew. O instituto serve de ponte entre os empresários e as causas sociais. Seu

objetivo é disseminar a prática da responsabilidade social empresarial por meio de publicações,
experiências, programas e eventos para os interessados na temática.
Em 1999, a adesão ao movimento social se reflete na publicação do seu balanço social
no Brasil por 68 empresas.
Enfim, outras conquistas empresariais, como as normas ISO e qualidade ambiental,
tornam-se um aspecto bastante expressivo e mostram o empenho empresarial em contribuir para
uma sociedade com qualidade de vida melhor para todos.
2.1.4 Normas Ambientais ISO 14.000

'7)5

As pressões da sociedade em relação As atitudes socialmente responsáveis das empresas
resultaram em iniciativas referentes ã normatização dos modos de gestão relacionados ao meio
ambiente., à saúde e à segurança dos funcionários e à responsabilidade social empresarial como
um todo.
Esta tendência à normatização dos produtos e dos meios de produção em busca da
qualidade do meio ambiente trouxe, ern 1996, a série ISO I4.000 e os processos de certificava°

em conformidade com a série ISO 14.001, que focam especializações e diretrizes para o sistema
de gestão ambiental. 0 quadro abaixo mostra a descrição de cada ISO.
Ordem Especificação Básica
01
SOA

02
SOA

Número
Descrição
14.001 Especificação e Diretrizes para uso — determinação
das políticas ambientais a serem adotadas, levando em
conta os requisitos legais e os impactos ambientais
significativos. Contém os requisitos a serem auditados
para fins de certificação/registro e/ou auto-declaração.
Aplicam-se a qualquer sistema de gestão ambiental.
Sua implantação não oferece garantia satisfatória a
todos que a utilizarem.
14.004 Diretrizes gerais sobre Princípios, Sistemas e
Técnicas de Apoio Fornece diretrizes para iniciar.
manter e aprimorar um SGA, fortalecendo sua relação
com a gestão global da organização, fornecendo
orientação para o gerenciamento.
14.010 Princípios Gerais - Esta norma estabelece os
princípios a serem aplicados nas auditorias
ambientais. Recomendam-se objetivos definidos,
determinando o escopo, extensão e os limites dos
trabalhos.
14.011 Procedimentos de Auditoria - Auditoria de Sistemas
de Gestão — base para auditorias em todos os tipos de
organizações.
14.012 Critérios de Qualificação para Auditores
Ambientais - Estabelece requisitos da qualificação do
auditor
ambiental e a sua experiência profissional.
I
—

03
Auditoria Ambiental

04
Auditoria Ambiental
05
Auditoria Ambiental
Quadro 2.1 - Normas ISO 14.000

Fonte: adaptado de Raupp (2002).

As Normas ISO 14.000 foram elaboradas pela International Organization for
Stundardization

-

(ISO), sediada na Suíça, responsável pelas normas internacionais, instruindo

um SGA adequado para as organizações.

Segundo Ribeiro (2006, p. 145), "o simples fato de se adotar tal sistema, não implica que
todos os problemas de natureza ambiental estejam resolvidos, é necessário um processo continuo
de acompanhamento e manutenção do sistema".

26

Sua implementação total, parcial ou gradativa dependerá da política ambiental adotada

pela empresa e da natureza de suas atividades. Vale ressaltar gut a norma E aplicável a qualquer
tipo de empresa.

2.1.5 Empresas Siderúrgicas Brasileiras e as questões ambientais
A organização deve ser visualizada como um conjunto de partes em constante interação,
orientada para um determinado fim e em permanente relação com o ambiente externo.
Para Tachizawa (2002, p. 152), a visão de um sistema de uma organização é
representada por:
a)
O cliente, o produto e o fluxo de atividades empresariais:
h)
Como o trabalho é realmente feito por processos que atravessam as
fronteiras funcionais;
c)
Os relacionamentos internos entre cliente-fornecedor, por meio das quais
são produzidos produtos, "bens e serviços";
d)
Os prováveis impactos ambientais provocados por seus processos;
e)
Oportunidade de reciclagem de resíduos gerados pelos processos
produtivos (industriais) e materiais descartáveis gerados pelos processos de
apoio (Areas administrativas);
Formas de atuação em projetos sociais de integração com a comunidade.
O
Ainda para Tachizawa (2002, P. 155), estes são alguns dos fatores que permitem um
agrupamento de diferentes organizações, equivalentes mais ou menos entre si, com seu grau de
concentração e seu grau de diferenciação de produtos e processos produtivos.
Assim, pode-se dizer que o impacto ambiental é diferenciado em função do tipo de
organização e para cada tipo de organização são desenvolvidos modelos de gestão intrínsecos A
sua atividade fim.
As empresas do ramo siderúrgico caracterizam-se pelo fato de que, quanto menor for o
número de empresas e quanta mais semelhante em termos de porte, maior sera a interdependência

de tais organizações.
A siderurgia, assim como empresas de cimento, química, petroquirniza, papel e celulose,
de construção pesada, de máquinas e equipamentos, de fertilizantes e de telecomunicações, são

classificados como indústrias altamente concentradas.
Um exemplo do setor altamente concentrado encontra-se na figura abaixo:
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Siderurgia

Matérias-Primas —111.

Redução

Vazamento

Serviços

Produtos Siderúrgicos

Empresas do setor semieoncentrado
Figura
Fonte:

- Cadeia produtiva de uma empresa do setor concentrado .
.

Adaptado de Tachizawa (2002, p. 178).

Estas empresas possuem estratégias de gestão ambiental e de responsabilidade social de

caráter genérico, mas que atendem legalmente os preceitos das normas da série ISO 14.000 - que
exigem das empresas certificações que comprovam que a operação segue regras adequadas de
deposição de resíduos.
Segue abaixo um quadro com as principais estratégias de gestão ambiental definidas
para o setor altamente concentrado:
Gestão no Setor Altamente Concentrado

Redução do uso de energia por quantidade de produto fabricado.
Redução do uso, recuperação ou reciclagem de agua por quantidade de produto fabricado.
Mudança na composição, desenho e embalagem do produto para tornar seu uso menos danoso a
saúde humana e ao meio ambiente.
Controle, recuperação ou reciclagem das descargas liquidas da atividade industrial.
Controle ou recuperação de gases e emissões gasosas geradas pelas atividades industriais
Redução do uso de matérias-primas por qualidade de produto fabricado ou substituição de fonte de
energia.

Disposição adequada de resíduos sólidos e de lixo industrial.
Reciclagem de sucatas, resíduos ou refugos.
Mudanças nos procedimentos de estocagem, transporte, manuseio, logística dos produtos e
materiais perigosos.
Seletividade de fornecedores/ distribuidores ambientalmente corretos.
Expansão dos investimentos em controle ambiental.
Desenvolvimento/ aperfeiçoamento de sistemas de auditoria ambiental.
Habilita ao da or_aniza ao , -ra rotulaoem ambiental.
Pro etos sociais em meio ambiente.
Quadro 2.2.- Estrats de gesto ambieutall para. o setor attaoleute cottceMrAdo
Fonte: adaptado de Tachizawa (2002 p.180).

28

Infelizmente, nem todas as siderurgias implantaram desde o inicio de suas atividades um
programa de controle das questões ambientais que pudesse evitar um impacto tão desastroso,

como foi o que aconteceu nas siderurgias implantadas na Amazônia.
A necessidade de carvão vegetal por parte das siderúrgicas é gigantesca. Segundo o
pesquisador do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, Maurilio de Abreu Monteiro, para a
produção de uma tonelada de ferro gusa é preciso queimar 2,6 toneladas de madeira. Como a
produção de gusa na regido Norte em 2003 foi de 2,2 milhões de toneladas., isso representa a
queima de 5,7 milhões de toneladas de madeira. (INSTITUTO AKATU, 2006).
Veras e Casara (2004) afirmam que, na produção de ferro gusa, o carvão cumpre duas
funções: como combustível para geraro calor necessário à operaçãodo alto forno da siderúrgica,
-

e como agente químico, para retirar o oxigênio durante o processo.
0 ferro gusa da Amazônia é considerado o melhor do mundo porque usa o carvão
vegetal e não o mineral. O carvão mineral contamina o gusa com altos teores de enxofre e impede
que seja aproveitado na produção de aços especiais, usados principalmente pela indústria
automotiva.
Quando as primeiras siderúrgicas foram implantadas, a promessa das empresas era de
que o earvão seria obtido ern grandes áreas reflorestadas. ISM) não Morrell, porque obter carvão
de mata nativa é bem mais barato. O carvão vegetal tem grande influencia nos custos de produção
do gusa. Representa mais de um terço do preço final do produto.
Outras regiões sofreram o mesmo descaso como mostra a pesquisa de Sakamoto (2006):
Na região de Cara*, no Estado do Pará, que possui amaior jazida de Ferro
do planeta, na sua região de influência foram instaladas diversas usinas
sideriirgkas para produzir ferro gusa. A. grande quantidade de ferro demanda
uma grande quantidade de carvão. Trabalhadores são escravizados nas
carvoarias que atendem a essas usinas. Muitas vezes também se comete crime
ambiental, pois muitos preferem derrubar a floresta nativa a usar madeira de
reflorestarnento.
Segundo a Folha de São Paulo (2005), apesar da falta de conscientização com relação ao

consumo exorbitante de produtos que se utilizam diretamente de fontes primárias da natureza, o
Brasil se destacou positivamente nas Areas de saúde, Agua, energia e biodiversidade.
Isso ocorre porque países tropicais têm abundância de água doce. Assim, além de não
sofrerem tom a escassez do liquido, também podem usar setts rios como fonte de energia
hidrelétrica, que não é considerada uma matriz energética suja.

Para tanto, é importante que os estudos diretamente ligados a empresas altamente
concentradas sejam sempre realizados de maneira que possam esclarecer, mostrar e ampliar o
conhecimento de quem não tem informações sobre a grande influência que este setor pode causar

ao meio ambiente.

2.1.6

Desenvolvimento Sustentável e a Contabilidade Ambiental

O termo "desenvolvimento sustentável" foi criado no ano de 1987 pela ex ministra da
Noruega, Gro Harlem Brundtlan, e pode ser definido tome: "Aquele que atende as necessidades

do presente,, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias
necessidades, como também é uma forma de otimizar o uso racional dos recursos naturais e a
garantia de conservação e do bem estar para as gerações futuras".

Este conceito busca definir um processo continuo de mudanças que podem ser
alcançadas em conseqüência do desenvolvimento de novas tecnologias e de uma exploração
racional dos recursos naturais.

Para Oliveira (2004, p. 220), contabilidade ambiental é o ramo da contabilidade que trata
do reconhetimento de todas as transações gut afetam o meio ambiente e o patrimônio das
empresas e organizações, os ativos e passivos ambientais.
Para Sá (2001):
As exigências sociais e ambientais, aquelas do mercado, a luta imperialista, a
velocidade extrema das comunicações, o progresso espantoso no processo da
informação, as aplicações cientificas cada vez mais ousadas em quase todos os
ramos do saber humano, foram os fatores que inspiraram as modificações
conceituais, também em Contabilidade.

Gray (2003) diz que:
A primeira tarefa da contabilidade ambiental é compreender melhor este
processo e os processos sociais relacionados. A segunda é buscar formas através
da qual a contabilidade possa ser ajustada dentro da atuai ortodoxla, visando
encorajar uma maior interação social e ambiental benigna.

Diante disto, a contabilidade ambiental, é o processo que facilita as decisões relativas A
atuação ambiental da empresa, a partir da seleção dc indicadores e anzilises de dados, da avaliação

destas informações com relação aos critérios de atuação ambiental, da comunicação, e da revisão
e melhoria periódica de tais procedimentos.
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2.1.6.1 A contabilização dos fatores ambientais

A Contabilidade não tem como propósito resolver os problemas ambientais, mas em face
a sua capatidade de fornecer informações, pode alertar os vários atores sociais para a gravidade
do problema vivenciado, ajudando desta forma na procura de soluções.
Embora as obrigações ambientais possam ser definidas pelos mesmos critérios utilizados
para o reconhecimento das demais obrigações da empresa, elas não vem sendo informadas.
Mesmo qttando a suo, apresentam inconsistências em relação ao tipo de informação apresentada.
No Brasil, uma das mais conceituadas pesquisadoras da Contabilidade Ambiental, a
professora Dra. Aracéli C. S. Ferreira, junto com seus alunos, notou, em decorrência de suas
pesquisas, que as empresas não estão discriminando de maneira correta, em seus balanços, as
informações concernentes ao meio ambiente. (FERREIRA 2003, p.7).
Pode-se questionar se os padrões existentes são necessariamente apropriados quando o
objetivo é prover informações gerenciais ambientais. As informações contábeis relacionadas ao
meio ambiente devem conter clareza e transparência para que sejam realmente úteis, ao passo que
não devem comprometer a confidencialidade das operações da empresa cm areas sensíveis para
sua posição competitiva.
A tendência é que ao longo dos anos haja uma padronização dos controles da
contabilidade ambiental, para que se possam acompanhar as necessidades de novas informações
advindas das relações da empresa com o meio ambiente.
No Brasil, o registro contábil dos eventos ambientais deve ser efetuado de conformidade
com os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC), conforme a Resolução 750/1993 do
Conselho Federal de Contabilidade, para aplicação prática dos princípios fundamentais da
Contabilidade aos eventos ambientais.
As Normas e Procedimentos de Auditoria (NPA) 11 — Balanço e Ecologia foram
aprovados em 1996, tendo como objetivo estabelecer os liames entre a Contabilidade e o meio
ambiente, tendo em vista que, como as demais ciências, incumbe-lhe, também, participar dos
esforços em favor da defesa e proteção contra a poluição e as agressões à vida humana e ã
natureza.
0 Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por intermédio da Resolução n° 1.003/04
de 19 de agosto de 2004, aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica NBC T 15 —
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Informações de Natureza Social e Ambiental. Esta Resolução entrou em vigor a partir de 10 de
janeiro de 2006, sendo recomendada a sua adoção antecipada.
Esta norma estabelece procedimentos para evidenciação de informações de natureza
social e ambiental, com objetivo de demonstrar à sociedade a participação e a responsabilidade
social da entidade.
Em síntese, pode-se afirmar que, segundo Ribeiro (2006, p48), "a grande contribuição
dessa contabilidade ambiental é a evidenciagdo das informações de natureza ambiental de forma
segregada, visando informar o usuário sobre a forma de interação da empresa com o meio ambiente".
Considerando que todos os componentes ambientais fazem parte do processo dc
produção de bens ou de serviços em uma entidade, relacionam-se abaixo de forma simplificada
suas características gerais e seus meios de atuação.
2.1.6.2 Ativos Ambientais
Martins (1972; p. 30) refere que "ativo é o futuro resultado econômico que se espera
obter de um agente".
Junior (. 1999; p. 6) diz que:

Um ativo é um recurso controlado por uma empresa que surge de eventos
passados e de onde so esperados futuros limos de beneficios econômicos
diretos ou indiretos para a empresa, através de: aumento da capacidade ou
aumento da segurança ou eficiência de outros ativos próprios da empresa;
redução ou prevenção de provável contaminação ambiental resultante de futuras
operageies; ou, ainda, conservação do meio ambience.
'Vale ressaltar que o termo "ativo" deve ter por finalidade o controle, preservação e
recuperação do meio ambiente. Em decorrência, ter-se-á como definição de ativos ambientais.
Para Ribeiro (2006, p. 61), "os ativos ambientais são constituídos por todos os bens e
direitos possuidos pelas empresas, que tenham capacidade de geração de beneficio econômico em
periodos Futuros e que visem à preservação, proteção e recuperação ambientar
Segue abaixo alguns tipos de ativos ambientais:
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Sua origem
São os insumos em almoxarifado adicionáveis ao
processo produtivo para eliminar, reduzir,
controlar os níveis de emissão de resíduos, ou
materiais para recuperação ou reparos de
ambientes afetados.
Os investimentos realizados na aquisição de bens
que viabilizam a redução de resíduos poluentes
durante o processo de obtenção de receitas e cuja
vida (nil se prolongue além do termino do
exercício social, como por exemplo: máquinas,
equipamentos, instalações, entre outros.

Tipo de Ativo
Estoques

imobilizado

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento de
tecnologia no longo prazo, que de acordo com
Martins & De Luca (1994; p.26) quando estes
puderem ser claramente relacionados com
receitas futuras de períodos específicos.
Ribeiro (1992; p. 92) refere que os ativos
tangiveis e intangíveis, particularmente os não
monetários, estão sujeitos a ação ambiental.
Conseqüentemente seus vai ores podem sofrer
alterações por ganho ou perda do valor
econômico, alterando o real potencial econômico
da empresa.

Diferido

Provisão para Desvalorização

Quadro 2.3 - Ativos Ambientais
Fonte: elaborado pelo autor.

Com esse procedimento, as perdas de valor dessa ordem serão destacadas, com o
objetivo de informar aos usuários interessados a influencia do meio ambiente sobre a empresa,

além do valor real de seus ativos.
Os bens, cuja classificação se der no ativo permanente imobilizado ambiental e ativo
permanente diferido ambiental

-

exceto aqueles de vida Ail inferior a 365 (trezentos e sessenta e

cinco) dias, cujos valores serão excluídos quando da apuração do Lucro Real, estão sujeitos
depreciação e amortização.
Desta forma, quando a empresa investe em uma máquina que evita a poluição do ar, da
água ou do solo, esta devera ter um beneficio futuro, e sem dúvida é um ativo ambiental.
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2. i .6.3 Passivos Ambientais

0 passivo ambiental pode ser visto como toda e qualquer obrigação de curto e longo
prazo, destinada (mica e exclusivamente a promover investirnentos necessários para reabiliti-lo,
bem como multas e indenizações em potencial.
Hendriksen (1992, P. 421) define o passivo como:
A obrigação ou dever de a empresa entregar dinheiro, mercadorias ou serviços
para uma pessoa, empresa ou outra organização externa em um momento futuro.
Em sua opinião, a obrigação devia existir no presente em decorrência de eventos
ou transações passados.
Uma empresa tem passivo ambiental quando ela agride de algum modo o meio
ambiente, e não dispõe de nenhum projeto para sua recuperação, aprovado oficialmente ou e sua

própria decisão.
O passivo ambiental, como qualquer passivo, está dividido em capital de terceiros e
capital próprio, os quais constituem origens de recursos da entidade. Santos & Silva (2001) citam
os seguintes exemplos de origens .

Sua origem
Tipo de Ativo
Empréstimos de instituições financeiras para investimento na gestão ambiental.
Bancos
Fornecedores

Compra de equipamentos e insumos para o controle ambiental.

Governo
Funcionários
Sociedade
Acionistas

Multas decorrentes da infração ambiental.
Remuneração de mão-de-obra especializada em gestão ambiental.
Indenizações ambientais.
Aumento do capital com destinação exclusiva para investimentos em meio
ambiente ou para pagamento de um passivo ambiental.

Entidades

Através de destinação de partes dos resultados (lucro' em programas ambientais.

Quadro 2.4— Origem dos Passivos Ambientais

Fonte: adaptado de Santos & Silva (2001).

Em contabilidade, portanto, o passivo é constituído pelo dinheiro do acionista , pelo
dinheiro tomado por empréstimo e financiamentos, ou seja, dividas para com os credores e

obrigações para com os acionistas. Enquanto o ativo é fonte de recursos, o passivo é o destino, ou
seja, de que foram aplicados os recursos. No balanço, o ativo (lado esquerdo) tem que ser
equivalente ao passivo (lado direito).
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PASSIVO
(Fonte de Recursos)
Financiamento
Dividas
Capital do acionista

ATIVO
(Destino de Recursos)
Bens
Direitos
ATIVO = PASSIVO

Quadro 2.5- Ativo e Passivo — Classificação do Destino e da Fonte de Recurso.
Fonte: <http://www.indg.conn .br/i so I 4000/artigos.asp>

Resumidamente, uma situação de reconhecimento de um passivo ambiental pode ser
definida também na ocasião onde uma empresa precisa adquirir prazo de terceiros, insurnos ou
equipamentos antipoluentes, necessários à adequada operacionalização de suas atividades. Para
isso ela recebe uma nota fiscal (fatura), que fundamentará o registro contábil da exigibilidade
ambiental. Quando há funcionários exclusivamente mantidos para operacionalização das
máquinas antipoluerttes, fica mais fácil determinar o valor dos encargos salariais e sociais

decorrentes da remuneração deste pessoal, ou mediante controle de horas de tarefas destes
funcionários em seus horários esporádicos.

2.1.6.4 Custos Ambientais
Para a ONU (1998, p.5), os custos ambientais compreendem os gastos realizados para
gerenciar os impactos das atividades das empresas neste setor, de forma ambientalmente

responsável, além de outros gastos com o mesmo objetivo.
Assim, pode-se afirmar que os custos ambientais devem compreender todos aqueles
relacionados, diretamente ou indiretamente, com a proteção do meio ambiente.
De acordo com Ribeiro (2006, p. 52), são exernplos de custos ambientais:
Tipos de Custos Ambientais
Todas as formas de amortização (depreciação e exaustão) dos valores relativos aos ativos de
natureza ambiental que pertencem A companhia;
Aquisição de insumos próprios para controle, redução ou eliminação de poluentes;
Tratamento de resíduos poluentes;
Disposição dos resíduos poluentes;
Recuperação ou restauração de áreas contaminadas;
Mão- de — obra utilizada nas atividades de controle, preservação ou recuperação do meio ambiente.
Quadro 2.6- Exemplos de Custos Ambientais.
Fonte: adaptado de Ribeiro (2006, p. 52).

Os custos serão reconhecidos como tais, na proporção em que beneficiarem o exercício
em curso. Um custo é incorrido quando mercadorias ou serviços são consumidos ou usados no
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processo de obtenção da receita, e seu reconhecimento ocorre por meio do registro contábil
dessas atividades.

2.1.6.5 Perdas Ambientais

As perdas ambientais são gastos que não proporcionam benefícios para a empresa. ou

seja, são incorridos sem uma contrapartida. Ribeiro (2006, p.57) esclarece sua classificação em
normal e anormal. Normais são aquelas previsíveis e de montantes previamente definidos e as
anormais são as inesperadas e de volume relevante.

2.1.6.6 Receitas Ambientais
Receitas ambientais podem ser denominadas todos os ganhos de mercado que a empresa
passa a auferir a partir do momenta em que a opinião pública reconhece sua politica
preservacionista e der preferência aos seus produtos.
0 quadro abaixo mostra alguns dos tipos de receitas que a empresa ao longo do tempo
pode auferir:

Tipos de Receitas
Prestação de Serviço

Venda
Participação

Descrição
Prestação de serviços especializados em gestão
ambiental;
Venda de produtos elaborados a partir de sobras
de insumos do processo produtivo;
Participação no faturamento total da empresa
que se reconhece como sendo devida a sua
atuação responsável com o meio ambiente;

Quadro 2.7- Tipos de receitas ambientais
Fonte: Adaptado de Kraemer (2004).

Existem, porém, variados relatórios de demonstrações contábeis ambientais que
poderiam evidenciar estes componentes ambientais. Abaixo esta exposto um modelo de relatório
contábil sugerido pela empresa de consultoria KPMG, dos EUA:
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DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PERDAS
Receita
Crescimento de mercado
Declínio de mercado
Taxação de produtos

Custos
Limpeza
Controle de emissão ou redução de efluentes
Seguros
Multas
Tratamento de lixo
Indenização saúde e segurança
Depreciação da fábrica
Reclamações

Minimização do lixo
Licenças/ autorizações
Pesquisa e desenvolvimento
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo
Passivo
Reavaliações da terra
Violação de leis - multas) ações danos
Nova fábrica
Recuperação danos de poluição
Estoques — valor liquido de realização
CAPITAL
PASSIVO CONTINGENTE
Figura 2.2 - Demonstração de lucros e perdas
Fonte: FERREIRA, 2002.

A Contabilidade Ambiental possui muitos significados e usos, sendo uma enorme fonte

de registro, interpretação e informação de dados empresariais e governamentais.
2.1.7 Gestão Ambiental
A questão ambiental tem se configurado como uma das mais importantes atividades
relacionadas com qualquer empreendimento. Seja no ramo comercial ou empresarial, os gestores
precisam estabelecer atividades parale l as que auxiliem na produção, evitando o desperdício de
matéria prima e controlando a emissão de resíduos que possam poluir o meio ambiente.
Antonius (1999; p.3) revela que, de modo geral, o gerenciamento ambiental pode ser
conceituado como a integração de sistemas e programas organizacionais, que permitam:
a) o controle e a redução dos impactos no meio ambiente, devido As operações
ou produtos;
b) o cumprimento de leis e normas ambientais;
e) o desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para minimizar ou
eliminar resíduos industriais;
d) o monitoramento e avaliação dos processos e parâmetros ambientais;
e) a eliminação ou redução dos riscos ao meio ambiente e ao homem;
g)a utilização de tecnologias limpas (Clean Technologies), visando economizar
os gastos de energia e materiais;
h)a melhoria do relacionamento entre a comunidade e o governo;
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I) a antecipação de questões ambientais que possam causar problemas ao meio
ambiente, e particularmente, A. saúde humana.

Segundo Wemke (2000), defender o meio ambiente deixou, então, de ser apenas assunto
de ecologistas, e passou a ter grande influência nas estratégias empresariais.
Por isso, algumas empresas estão procurando mudar a filosofia de satisfação das
necessidades do consumidor, visando uma qualidade de vida melhor para a sociedade, tentando,
para tanto, solucionar problemas ambientais.
2.1.8 Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
Para que seja estabelecido um Sistema de Gestão Ambiental, deverão ser identificados
todos os aspectos pertinentes às atividades, produtos e serviços das organizações e os impactos

significativos que poderão provocar no meio ambiente.
Segundo Queiroz (2000; p. 79), implementar processos de gestão possibilita controlar o
rendimento e a adequação de recursos humanos e materiais aos processos de trabalho internos, e
disponibilizar aos setores envolvidos, fornecedores, clientes e investidores, uma forma mais
transparente e livre de vícios.
Para tanto, algumas empresas utilizam-se modelos de gestão ambiental já existentes.
Abaixo estão relacionadas formas de medir a gestão ambiental.
2.1.8.1 0 Modelo Ecofenix
Este modelo foi desenvolvido pelo consultor e auditor Ricardo Luiz Scherer, em 1999. e
faz uso das definições de SGA na norma NBR ISO 14.001 como fundamentação para a estrutura

do seu modelo.
Quanto à elaboração de uma política ambiental, segundo a NBR ISO 14.001. a mesma
significa "uma declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu

desempenho ambiental global, que provê uma estrutura para a ação e definição de seus objetivos

e metas ambientais (NBR ISO 14.001, 1996, p. 4)".
Para Scherer (1999, p. 152), a identificação dos aspectos ambientais 6 um requisito
básico de SGA.
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Ainda para Scherer, no modelo Ecofénix os aspectos ambientais, relacionado as
atividades, produtos e serviços de uma organização, podem ser identificados através de:

a) Fluxos simplificados de massa e energia e unidades de analise;
b) Controle de entradas e saídas;
c) Construção de matriz de vulnerabilidade;
d) Planilha de análise de signifiefincia; e
e) Desenvolvimento de critérios e análise de significância.
A finalidade do Ecofènix é demonstrar desempenho, portanto deve apresentar resultados
quantificáveis; já o modelo GAIA possui características próprias e enfatiza o trabalho com
grandes organizações.

2.1.8.2 Método GAIA
Este método foi desenvolvido em 2001, pelo engenheiro agrônomo Alexandre de Avila
Leripio, como parte do doutorado em engenharia de produção na UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina). 0 GAJA - Um Método de Grrenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais,
caracteriza-se pelo seu enfoque no desempenho ambiental das organizações onde foi aplicado,
(CAMPO, 2004).
Os princípios do GAM são idênticos aos pressupostos básicos de gerenciamento

reconhecidos pela NBR ISO 14.001: melhoria continua, prevenção da poluição e atendimento
legislação.
Segundo Leripio (2001, p.66), o GAIA "busca aproveitar as vantagens potenciais de
todas essas filosofias e métodos de gerenciamento através de lima integração de abordagens,
atividades e técnicas peculiares a cada uma delas".
Uma das formas que o método GAIA utiliza para identificar os aspectos ambientais é

chamada de Mapeamento da Cadeia de Produção e Consumo. A descrição deste mapeamento
fundamentada na avaliação do cicio de vida, cujo objetivo é identificar os processos mais

impactantes.
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2.1.8.2.1

Fases e Atividades do GAIA

e cada fase é dividida em várias
atividades, onde são estudados os objetivos e todos os resultados esperados com a implementação
da mesma. São elas: a Sensibilização, a Conscientização e a Capacitação.
O método GAIA apresenta tits fases fundamentais

Abaixo o quadro mostra de forma detalhada cada fase do processo:

FASES

OBJETIVO

1. SENSIBILIZAÇÃO

Comprometer a alta
administração com a
melhoria continua
do processo

2.CONSCIENT1ZAÇA Identificar a cadeia
de
produção
e
0
e
os
consumo
principais aspectos
ambientais,
especial mente
o
processo produtivo
da organização alvo.

ATIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS
1.1 AVALIAÇÃO DA Conhecimento do nível
SUSTENTAB1LIDA atual
de
desempenho
DE DO NEGÓCIO
ambiental da organização
pela alta administração.
do
1.2ANAL1SE
Comparação
ESTRATÉGICA
desempenho atual com
aquele apresentado por
AMBIENTAL
filosofias
defensivas,
reativas, indiferentes e
inovati vas
de
gerenciamento.
1.3
Definição
da
Missão,
COMPROMETIMEN Visão, Política e Objetivo
TO
DA
ALTA Organizacionais.
ADMINISTRAÇÃO
dos
1.4 PROGRAMA DE Sensibilização
SENSIBILIZAÇÃO
colaboradores,
DE
PARTES fornecedores, comunidade,
INTERESSADAS
órgãos ambientais. clientes.
2.1 MAPEAMENTO Identificação da cadeia de
DA CADEIA DE ciclo de vida do produto
PRODUÇÃO
DE desde a extração
de
CONSUMO
matérias primas ate a
destinação final do produto
pós-consumo.
2.2 MAPEAMENTO Identificação das etapas do
DO MACROFLUXO processo produtivo da
organização alvo.
DO PROCESSO
qualitativa
2.3 ESTUDOS DE Identificação
ENTRADAS
E das
matérias
primas,
SAiDAS
DOS insumos
utilizados,
produtos,
resíduos,
PROCESSOS.
efluentes e emissões de
cada etapa do processo.
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3.CAPACITAÇÃO

Capacitar
colaboradores
definir
implementar
melhorias
desempenho
ambiental.

os
a
e
as
no

2.4
INVENTARIO
DE ASPECTOS E
I M PACTOS
AMBIENTAIS
3.1
IDENTIFICAÇÃO
CRIATIVA
DE
SOLUÇÕES
3.2 ESTUDOS DE
VIABILIDADE
TÉCNICA
E
ECONOMICA
AMBIENTAL
3.3
PLANEJAMENTO

Identificação dos principais
aspectos
e
impactos
ambientais do processo
produtivo.
Propostas de soluções para
os principais aspectos e
impactos.
Definir qual a solução mais
viável sob pontos de vista
técnicos, econômico e
ambientais.
Definição de Objetivos e
Metas, Pianos de Ação e
Indicadores
de
Desempenho.

Quadro 2.8 - Fases e atividades do Método GAIA.

Fonte: Leripio, 2001.
Contudo, para se obter mais subsídios para tomadas de decisões, surge o SICOGEA

como um método de avaliação das ações da empresa demonstrando os processos ambientais
aliados à tecnologia e a valoragdo das questões ambientais.

2.1.8.3 Sistema SICOGEA (Sistema Contábil Gerencial Ambiental)
Com a necessidade de um método que enfatizasse a contabilidade com as questões
ambientais, foi criado ern 2004 o S1COGEA (Sistema Contábil Gerencial Ambiental). Segundo
Pftischer (2004, p. 102):
Os gestores não percebem o quanto o processo de gestão ambiental pode estar
interferindo nas questões ambientais, socials, politicas e econ6micas. Neste
sentido, é papel da controladoria disponibilizar ou possibilitar informações para
definição de formas de atuação que preservem o meio ambiente sem interromper
a continuidade das atividades de forma competitiva no mercado.
O sistema SICOGEA é desenvolvido desde o inicio das atividades produtivas da
empresa e possui três etapas: integração da cadeia produtiva, Gestão de controle ecológico e

Gestão da contabilidade e controladoria ambiental.
0 Quadro 2.9 mostra um resumo das vas etapas:
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Etapas da Proposta
Integração da cadeia

Gestão de controle ecológico

Gestão da
ambiental

contabilidade

e

Descrição
Envolvimento da cadeia produtiva. Alinhamento
da cadeia de suprimentos envolvendo a
identificação das necessidades dos clientes e
fornecedores. Pode também ser considerado o
input para o processo de gestão ambiental, ou
seja, verificar as degradações causadas em cada
atividade e sua formatação como um evento
econômico.
Implementação da gestão ecológica e dos
processos para a certificação e envidar esforços
no sentido de reduzir ou eliminar impactos
ambientais.
controladoria Avaliação dos efeitos ambientais capazes de
relacionar aspectos operacionais, econômicos e
financeiros
da gestão (investigação
e
mensuração); avaliação dos setores da empresa
(informação) e implementação de novas
alternativas para continuidade do processo
(decisão).

Quadro 2.9 - Etapas da proposta de modelo de sistema contábil - gerencial ambiental

Fonte: adaptado de Ferreira (2002) apud PFITSCHER (2004).

Para este trabalho sera utilizada a Gestão da contabilidade e controladoria ambiental.
Com base na documentação analisada, serão respondidos os questionamentos através da
lista de Verificação do SICOGEA, que está dividida nos seguintes critérios: (1) fornecedores, (2)
processo produtivo, (3) análise contábil, (4) indicadores gerenciais, (5) utilização do produto, (6)
utilização do serviço, (7) serviço pós-venda.
Estes critérios serão divididos em sub-critérios:
(1) Fornecedores — a) fornecedores;
(2) Análise contábil

—

a) indicadores contábeis patrimoniais, b) indicadores contábeis de

resultado, c) indicadores ambientais específicos;
f.3) Indicadores gerenciais;
(4) Processo produtivo — a) eco eficiência no processo produtivo., b) nível de tecnologia
utilizada, c) aspectos e impactos ambientais no processo, d) recursos humanos na

organização, e) disponibilidade de capital;
(5) Utilização do processo;

(6) Utilização do serviço;
(7) Serviço pós-venda.
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0 método SICOGEA tem, portanto, o objetivo de demonstrar à empresa, uma visão
estratégica a respeito do seu processo produtivo, no que está intimamente ligado à prvteção e

preservação do meio ambiente, podendo ser uma forma de "caminho" para novas tomadas de
decisões, tanto para redução de custos quanto para maiores investimentos em recursos limpos.
Assim, proporciona uma visão sistémica, tomando evidente o grau de envolvimento de
urna empresa corn as quest6es ambientais.

3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Neste capitulo ser á apresentado um breve histórico da Companhia Siderúrgica
"C", bem como a aplicação parcial do SICOGEA e sua avaliação final com os resultados
obtidos.
3.1

BREVE HISTÓRICO
A Companhia Siderúrgica "C" atua no setor siderúrgico nos mercados interno e

externo, mediante a produção de semi-acabados e de laminados de aço — material que
apresenta vantagens pela vasta gama de aplicações, com superior capacidade de reciclagem.
0 alto grau de desprendimento de recursos naturais para obtenção do ago, faz da
siderurgia um dos ramos mais agressores ao meio ambiente.
A figura abaixo demonstra uma visão geral da localização da Companhia
Siderúrgica "C".

Figura 3.1: Visão geral da empresa pesquisada
Fonte: Banco de fotografias da empresa pesquisada.

Segundo pesquisa da Gazeta Mercantil (1992), durante a privatização de
siderurgias estatais brasileiras, em 1990 os passivos ambientais foram identificados,
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valorados e reduzidos ao valor de compra; os investimentos em controle ambiental para

essas empresas poderiam apresentar ate 15% do potencial valor de compra. No
mencionando, além disso, o risco de parar a produção em função da grande quantidade de
poluentes, normalmente em desacordo com os padrões de qualidade suportáveis pela vida
humana.
Este mesmo estudo mostra a denúncia 'as unidades que estavam com seus sistemas
de produção totalmente arcaicos e onde eram necessários investimentos em sistemas
ambientais capazes de controlar o auto grau de poluição. Dentre as empresas pesquisadas,
encontrava-se a Companhia Siderúrgica "C", como mostra o quadro abaixo:
Investimentos em controle de poluição
Investimentos
Capacidade de producao
(ern dólares)
em milhões de
toneladas/ano.
4
86,1
Companhia "A"
49,8
3,4
Companhia "B"
71,5
3,3
Companhia "C"
I
69,8
3,2
Companhia "D"
43,5
2
Companhia "E"
320,7
15,9
Total
Quadro 3.1 — Investimentos em controle de poluicao.
Fonte: adaptado de CINCO, 1990.
Usinas

Patrimônio Liquido
(em bilhões de
dólares)
2,9
2,2
2,4
0,8
2,2
10,5

Investimentos como estes terão resultados imediatos ao meio ambiente, porém o
retorno sobre o investimento se obtém a longo prazo, o que explica a forte cobrança da
aplicação de leis ambientais nestas empresas.
A situação atual da Companhia Siderúrgica "C", como prevê demonstrar o estudo,
reflete dados referentes ao exercício de 2005, que foram obtidos através de indicadores

ambientais implantados pela própria companhia. Para uma maior explattaçao, será aplicada
a parte do SICOGEA onde o grau de sustentabilidade sera evidenciado a partir da aplicação
da lista de verificação, que sera apresentada a seguir.
3.2 GESTÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA AMBIENTAL
Esta etapa do trabalho procura analisar, pelo SICOGEA, o grau de sustentabilidade

da empresa, bem como análise dos critérios contidos na lista de verificaçáo, que será
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aplicada. Para tanto, ela está subdividida em três fasts: Investigação e Mensuração:
Informação e Decisão, conforme figura 3.2:

Gestão da Contabilidade
e controladoria
ambiental

Decisão

Oportunidades

Investigação e
mensuração

Planejamento

de melhoria

Sensibilização das
partes interessadas

Estudo de

InformaeL o

Inventário de aspectos e
impactos ambientais

5

7. 7mprotnetiment o

Sustentabilidade e
Estratégia

ambiental

viabilidade

Mapeamento
Cadeia de
Produção e
Macrofluxo do
processo

Estudo de
entradas e
saídas do
processo

Terceira Etapa

Figura 3.2 - Estrutura da terceira etapa do SICOGEA
Fonte: adaptado PFITSCHER, 2004.

Será aplicada à Companhia Siderúrgica "C" a primeira fase da terceira etapa do
S1COGEA, onde serão analisados a sustentabilidade

e estratégias ambientais, o

comprometimento e a sensibilização das partes interessadas.
Através desta análise, será possível retratar de forma especifica a preocupação com
o gerenciamento do meio ambiente.

3.2.1 Investigação e Mensuração
Esta fase está subdividida em Ação 1, Ação 2 e Ação 3: cada qual verifica o
conhecimento do nível atual do desempenho ambiental, a melhor forma de sensibilizar as

partes interessadas e acompanhamento da sensibilização das partes integrantes no processo,
como mostra o quadro 3.2:
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Ação 1

Sustentabilidade
Ambiental

Ação 2

Comprometimento

A.0.0 3

Sensibilização

e

Investigação e Mensuração
Estratégia a) Desempenho Ambiental e Contábil
b) Lista de Verificação(Critérios e Sub- Critérios)
c) Análise do Balanço Ambiental Patrimonial
a) Missão, Visão, Política e Objetivos

das

Partes a) Acompanhamento Participantes

Interessadas
b) Agrupamentos de Responsabilidades
Quadro 3.2: Estrutura da Primeira Fase — Terceira Etapa.

Fonte: adaptado de PF1TSCHER, 2004.

Mao 1 - Sustentabilidade e estratégia ambiental

Através da aplicação da lista de verificação, com seus critérios e sub - critérios, da
analise do balanço ambiental e patrimonial, e do conhecimento do nível atual de

desempenho ambiental e contábil, pode se ter uma sustentabilidade e estratégia ambiental
-

da empresa.

a) Desempenho ambiental e contábil
O desempenho ambiental e contábil de uma empresa é conhecido através da
veri fi cação dos ativos e passivos ambientais, como mostraram os itens (2.1.6.2 e 2.1.6.3) do

capitulo anterior.
b) Lista de Verificação (Critérios e Sub-Critérios)

A lista de verificação adaptada para esta pesquisa consiste em 135 questões, que
serão divididas por critérios de avaliação. O critério I

—

-

Fornecedores", constitue se de
-

(10) questões. O critério 2 — "Análise Contábil" é formado por (34) questões, que se
encontram divididas em (15) indicadores contábeis patrimoniais, (10) indicadores contábeis
de resultado e (09) indicadores ambientais específicos. O critério de avaliação 3 —

"Indicadores Gerencials" constitui-se de (18) questões.
O critério de avaliação 4 - "Processo produtivo", é formado por (46) questões, que
se encontram subdivididas em sub critérios de eco-eficiência do processo produtivo, com
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(10) questões; no nível de tecnologia utilizada, com (06) questões; aspectos e impactos
ambientais do processo, possui (19) questões; recursos humanos na organização, possui
(08) questões; e com a disponibilidade de capital, (03) questões.
Os critérios de avaliação 5

—

"UtiiizacAo do Produto" possui (07) questões, o

critério 6 — "Utilização do Serviço", (05) questões e por último o critério 7 — 'Serviço PósVenda", com (15) questões.
O quadro abaixo mostra os critérios e as respostas da Lista de Verificação:
Sim No
CRITÉRIOS
CRITÉRIO 1— FORNECEDORES
1. As matérias primas utilizadas são oriundas de recursos
renováveis?
2. Os fornecedores são monopolistas do mercado?
3. Os fornecedores apresentam processos produtivos
impactantes ao meio ambiente e aos seres humanos?
4. Para a extração/transporte/processamento/distrikyoição da
matéria prima 6 necessário grande consumo de energia?
5. Os fornecedores apresentam preocupação com o melt)
ambiente?
D
6. Os principais fornecedores da organização são certificados
pelas normas ambientais ISO 14001?
7. Os fornecedores dão garantias de qualidade?
8. Os fornecedores dão garantias de segurança?
9. As compras da empresa só incluem produtos recicláveis?
10. Os fornecedores da empresa se obrigam a reciciar os seus
produtos usados?
CRITÉRIO 2— ANALISE CONTÁBIL
a) INDICADORES CONTABEIS PATRIMONIAIS
Bens e Direitos de Curto Prazo
A
11. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente
listados?
A
12. A empresa possui títulos a receber?
A
13. A empresa possui outros créditos a receber?
Bens e Direitos de Longo Prazo
A
14. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente
listados?
15. A em. resa sossui títulos a receber?
16. A empresa possui outros créditos a receber.

Imobilizações
17. A empresa possui bens em uso no processo de proteção.
controle, .reserva Ao e recu•eração ambiental?
18. A empresa possui demais elementos do ativo permanente?
Diferido
19. A empresa possui gastos com pesquisas e desenvolvimento
tin

tnnlinicsevinc arinkinntaic9

A

NA

Observações
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Obrigações de Curto Prazo
20. A empresa possui passivos ambientais, relativos a
empréstimos e financiamentos de investimentos na gestão
ambiental?
2). A empresa possui multas e indenizações ambientais?
22. A empresa possui salários e encargos de especialistas da
área ambiental?
Obrigações de Longo Prazo
23. A empresa possui passives ambientais, relativos a
empréstimos e financiamentos de investimentos na gestão
ambiental?
24. A empresa possui multas e indenizações ambientais?
25. A empresa possui reservas para contingências de natureza
ambiental?
b) INDICADORES CONTÁBEIS DE RESULTADO.
26. A empresa tem auferido receitas relativas a valorização do
meio ambiente?
27. Os custos de produção são superiores as receitas?
28. Os custos de produção são inferiores a 50% das receitas?
29. Existe consumo de recursos para controle, preservação,
proteção ambiental e perda acelerada decorrente de exposição
de bens a poluição?
30. 0 consumo de recursos para controle, preservação,
proteção ambiental e perda acelerada decorrente de exposição
de bens A poluição tem se mantido constante?
31. 0 lucro bruto tem aumentado no último período?
32. A empresa paga honorários de profissionais
especializados?
33. A empresa paga taxas , contribuições e demais gastos
reiacionacios corn a Area ambientai?
34. A empresa paga multas e indenizações por falhas
operacionais, como infração A legislação ou direito de
terceiros?
35. A empresa paga multas e indenizações por acidentes
ambientais; perdas por exposição de pessoas e bens b. poluição?
c) INDICADORES AMBIENTAIS ESPECÍFICOS.
36. Existe aquisição de estoques (parcela ainda não
tonsumidar
37. Existe aquisição de imobilizados?
38. A empresa possui custos relativos a adaptação d legislação?
39. A empresa possui gastos com divulgação na area
ambiental?
40. A empresa possui economia de energia elétrica?
41. A empresa possui economia em transportes?
42. A empresa possui economia de matérias primas?
43. A empresa possui economia de gastos com pessoal? (saúde,
improdutividade, absenteísmo, etc).
44. A empresa possui grande quantidade de resíduo que
causam impacto?
CRITÉRIO 3— INDICADORES GERENCIAIS.

A

A
A
A

A
A
A
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45. A organização está submetida a um a intensa fiscalização
por parte dos órgãos ambientais municipais, estaduais e
federais?
46. A empresa já obteve beneficios esion prenfiaçÕes Kid
atuação na valorização do meio ambiente?
47. A organização é ré em aiguma ação judicial referente
poluição ambiental, acidentes ambientais e/ou indenizações
trabalhistas?
48. Já ocorreram reclamações sobre aspectos e impactos do
processo produtivo por parte da comunidade?
49. Em caso afirmativo, foram tomadas ações corretivas e/ou
preventivas para a resolução do problema?
50. Ocorreram acidentes ou incidentes ambientais no passado?
51. Em caso afirmativo, os acidentes ou incidentes foram
resolvidos de acordo com as expectativas das partes
interessadas?
52. Os acidentais ou incidentes foram documentados e
registrados em meio adequado?
53. A empresa possui um Sistema de Gestão Ambiental?
54. Sao realizados investimentos sistemáticos em proteção
ambiental?
55. A empresa trabalha com custos ambientais de prevenção?
56. A empresa trabalha corn custos ambientais de avaliação?
57. A. avaliação de todo o processo e realizada mensalmente?
58. A avaliação de todo o processo é realizada

NA

A
A

trimestralmente?

59. Existe alguma forma de controle dos investimentos
realizados na contabilidade ambiental?
60. Os retornos dos investimentos em meio ambiente são
satisfatórios?
61. Existe aplicação financeira em projetos ambientais?
62. A empresa acredita numa vantagem competitiva no
mercado com a valorização da questão ambiental?
CRITÉRIO 4— PROCESSO PRODUTIVO.
a) ECO-EFICIÊNCIA DO PROCESSO PRODUTIVO.
63. Os processos produtivos são poluentes ou potencialmente
0 luid0rts1
6.
4 Ocorre a geração de resíduos perigosos durante o
processamento do produto?
65. 0 processo produtivo é responsável por um alto consumo
de energia?
66. A organização atende as normas relativas à saúde e

A
A
A

D
D
D

A

segurança dos colaboradores internos e externos?

67. Existe na empresa, um manual de segurança interna, que

A

acompanha os processos produtivos?

68. A empresa avalia o impacto dos processos produtivos sobre A

quadro biogeológico da sua região?
69. Os resíduos gerados são reaproveitados na empresa?

o

70. Os resíduos são vendidos?

A
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71. Existe conhecimento do que as empresas compradoras
fazem corn os resíduos (Aterita l )?
72. A organização atende integralmente as normas relativas A
saúde e segurança dos colaboradores internos e externos?
b) NÍVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA
73. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta viabilidade
somente para a grande escala de funcionamento?
74. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta alto índice
de automação?
75. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização
de insurnos e matérias primas perigosos?
76. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização
de recursos não renováveis?
77. A tecnologia, no processo produtivo, é autóctone (capaz de
ser dcsenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos
próprios)?
78. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta uma
dependência da organização em relação a algum fornecedor ou
parceiro?
c) ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO
PROCESSO
79. Durante o processo de produção existe controle da
poluição?
80. Existe um alto consumo de água no processo de
beneficiamento do act)?
81. Existe um alto consumo de água total na organização?
82. Existe conhecimento da contaminação do solo pelos
administradores?
83. A fonte hidrica utilizada é comunitária?
84. Existe algum reaproveitamento de água no processo?
85. Hi controle por parte da empresa para amenizar a poeira
causada durante o processo?
86. Há controle por parte da empresa para amenizar a poluição
sonora?
87. Os padrões legais referentes ao processo sac) integralmente
atendidos?
88. São gerados efluentes perigosos durante o processo?
89. Os padrões Itgais referentes a efluentes líquidos são
integralmente atendidos?
90. São gerados resíduos sólidos durante o processo produtivo?
91. Os padrões legais referentes a resíduos sólidos são
integralmente atendidos?
92. Existe algum tipo de reaproveitamento de resíduos sólidos
no processo?
93. Existe algum resíduo gerado passível de valorização em

A

A

D

I 0 processo siderúrgico produz uma grande quantidade de resíduos sólidos, um deles é a escória da aciaria,
formada durante a oxidação do aço. Este resíduo vem sendo beneficiado e transformado em Acerita, um coproduto indicado principalmente, para uso na construção rodoviária, como base e sub-base rodoviária e como
capeamento asfiltico. A principal aplicação do produto é como alternativa a. brita.
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outros processos produtivos?
94. Existe algum tipo de rraproveitamento de papel e outros no
processo?
95. 0 controle de qualidade engloba normas de avaliação do
impacto sobre o meio ambiente?
96. Existe na empresa um piano de prevenção em caso de
incidente grave?
97. As normas de segurança e meio ambiente são
rigorosamente respeitadas pelos funcionários?

NA

d) RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO
98. A alta administração se mostra efetivamente comprometida
com a gestão ambiental?
99. 0 corpo gerencial se apresenta efetivamente comprometido
corn a gesto amble/I/al?
100. A mão de obra empregada é altamente especializada,
também em contabilidade ambiental?
101. Os colaboradores estão voltados a inovações
tecnokigicas?
102. A criatividade é um dos pontos fortes da organização e de
seus colaboradores?
103. Existe uma política de valorização do capital intelectual?
104. A organização oferece participação nos lucros ou outras
formas de motivação aos colaboradores?
105. Existe algum acompanhamento da área de Recursos
Humanos corn a Contabilidade Ambiental?

A

A
A

e) DISPONIBILIDADE DE CAPITAL
106. Existe capital próprio disponível para investimentos em
gestão arnbiental?
107. Existem restrições cadastrais ou legais para a concessão
de empréstimos para investimentos em gestão ambiental?
108. A organização apresenta lucro operacional na rubrica
gerenciamento de resíduos?

CRITÉRIO 5— UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
109. 0 consumidor tradicional do produto tem disponibilidade
de algum serviço sobre questionamentos da qualidade do
produto?
110. 0 produto é perigoso ou requer atenção e cuidados por
parte do usuário?
ill. A utilização do produto ocasiona impacto ou risco
potencial ao meio ambiente e aos seres humanos?
112. 0 produto situa-se em urn mercado de alta concorrencia?
113. 0 produto possui substitutos no mercado ou em
desenvolvimento?
114. 0 produto apresenta consumo por ser artigo de primeira
necessidade?
115. 0 ,produto apresenta características de alta durabilidade?

CRITERIO 6— UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
116. 0 consumidor tradicional do serviço apresenta alta
consciencia e nivel de esclarecimento arnbiental?
117. 0 serviço requer atenção e cuidados por parte do usuário?

A

5)
118. A utilização do serviço ocasiona impacto ou risco
potencial ao meio ambiente e aos seres humanos?
119. Os serviços situam-se em um mercado de alta
concorrdncia?
120. Os serviços apresentam um mínimo necessário de
embalagem?
CRITERIO 7- SERVIÇO PÓS-VENDA
121. A empresa tem acompanhado a entrega do produto?
122. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode
ser reutilizado ou reaproveitado?
123. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode
ser desmontado para reciclagem e/ou reutilização?
124. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização pock
ser reciclado no todo ou em parte?
125. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização
apresenta facilidade de biodegradação e decomposição?
126. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização
apresenta periculosidade?
127. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização
requer cuidado adicional para proteção do meio ambiente?
128. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização gera
empregos e renda na sociedade?
129. A empresa assume a responsabilidade pela recuperação
dos seus produtos usados?
130. A empresa assume a responsabilidade pela reciclagem dos
seus produtos usados?
131. A empresa possui um sistema de tratamento dos seus
resíduos?
132. A empresa possui um sistema de tratamento de seus
efluentes?
133. A empresa possui subprodutos gerados a partir do ago?
134. A empresa possui utilização dos resíduos de ago?
1 ')C

•

A

ext,11,....c...1
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A

A
A

A

A
b.

Quadro 3.3 - Lista de Verificacio aplicada à Companhia Siderúrgica C.

Fowte adaptado de Leripio (Mt ) aped PFITSCHER (21304).

È importante destacar que o objetivo do trabalho consiste em demonstrar como a
Comparthia Siderúrgica "C" esta se portando ern relação às quest6es ambientais (impactos),
bem como sua gestão.
A avaliação recebe como respostas as letras "A", "D" e "NA", que se referem, na
seqüência, a: "ADEQUADA", "DEFICITÁRIA" e "NÃO SE ADAPTA À EMPRESA-.
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Análise da Lista de Verificação

Nesta parte do estudo serão demonstradas as respostas obtidas com os critérios de
avaliação referentes a cada etapa do processo, e o cálculo conjunto, onde se obterá o grau
de sustentabilidade da empresa.
Na lista de verificação estão mencionadas todas as questbes concernentes
pesquisa, baseada nos trabalhos ja existentes na área.
No quadro 3.4 abaixo, há um resumo para que se possam entender os indices de
sustentabilidade, como um referencial para classificação de cada critério:
Sustentabilidade

Resultado

Deficitária —"D"
Inferior a 50 °A)
Regular —"R"
Entre 51 e 70 %
Adequada — "A"
Entre 71 e 90 %
Ótima — "0"
Acima de 91 %
Quadro 3.4 - Referencial para a classificação da sustentabilidade
Fonte: PF1TSCHER, 2004,p. 84.

Com base neste referencial, pode-se chegar a uma análise da satisfatoriedade do
dice altançado.

A sustentabilidade da empresa é avaliada com base na formula: total de quadros
"A" x 100 no numerador e total de questões menos total de quadros "NA" no denominador.
Para diagnosticar cada critério, utiliza-se este mesmo procedimento para cada um dos subcritérios, con forme Tabela 3.1:
Crité rio
Fornecedores
2)Analise Contábil

3)1ndicadores Gerenciais
4)Processo Produtivo

Sub -critério

-xa) indicadores contábeis patrimoniais
b) Indicadores contábeis de resultado
c) Indicadores ambientais específicos
-x-

Sustentabilidade
300(10 = 30 %
1200/15 = 80%
800/10 = 80 %
900/09 = 100 %
1300/17 = 76,47 %

a) Eco - eficiência no processo produtivo;
700/10 = 70 %
400.106 = 66,66 %
b)Nivel de tecnologia utilizada
c) Aspectos e impactos ambientais do processo; 1200/18 = 66,6%
700/08 = W7 ,50
d) Recursos humanos na organização;
300/03 = 100 %
e) Disponibilidade de capital.

-x5)Utilizacao do Produto
-x6)UtilizRçao do Serviço
-x7)Serviço Pós-Venda
97001133 -=
Totak
Tabela 3.1: Sustentabilidade dos critérios e sub-critérios.
Fonte: dados pesquisados

500/07 = 71,43 %
300/05 =60 %
1100/15 -- 73.33 %
72,93 %
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Critério 1 - Fornecedores: As respostas foram adquiridas com base na descrição fornecida
pela empresa através dos seus relatórios, e pela análise feita com um dos seus principais

fornecedores: "Mibita Calcários Ltda", o qual afirma que sua principal meta é a certificação
pela norma ISO 14.001. Seus fornecedores ainda não possuem qualquer tipo de
certificação.
Critério 2 — Análise Contábil: Esta verificação propicia uma análise geral nas
demonstrações concernentes ao process(' de contabilização dos fatores ambientais e os

demais envolvidos com questões ambientais, sejam na geração de lucro, no investimento
em novas alternativas de controle ambiental ou de obrigações advindos da má
administração dos recursos.
Para este critério ainda foram avaliados os sub -critérios abaixo:
a) Indicadores contábeis patrimoniais, no qual a empresa obteve um índice de 80%,
devido a não existência de urna reserva de contingência de natureza ambiental. Esta
atitude deixa a empresa sensível em relação a qualquer desastre ecológico que possa
acontecer, podendo desestruturar a situação financeira atual.
b) lndicadores contábeis de resultado, no qual a empresa apresenta um índice de
sustentabiliclacle de 80%. Isso se deve aos resultados obtidos com uma produção

ascendente de 2004 para 2005, que elevou o lucro bruto, porém o resultado
financeiro liquido teve uma queda em função do declínio nas vendas.

Volume de produção
Volume de Vendas

Receita Bruta
Receita Liquida
Lucro Bruto
Lucro Operacional

Demonstração Operacional
2004

2005

6879
4850

7158
4451

Demonstração Econômico - Financeira
2004

2005

5_827_953
5.096.172
2.158.884
1.802.611

6_300_213
5.387.162
2.193.242
1.764.083

,
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EBITDA
Lucro Liquido

2.455.489
1.624.356

2.435.737
1.397.671

Quadro 3.5: Demonstracsio operacional e financeira da Companhia Siderúrgica "C".
Fonte: adaptado do (Relatório de Sustentabilidade da Companhia Siderúrgica "C" 2005).

Justificando ainda o índice de 80%, quanto As questões 96 e 97, que se referem As
indenizações ou falhas operacionais, pois a empresa enfrenta problemas cam a população

local em função da expansão da Companhia, que trouxe problemas para a comunidade
como relata o diretor presidente: "... enfrentamos um novo desafio em função de uma
demanda especifica de um bairro localizado próximo a uma area de expansão da
Companhia. As obras geraram uma movimentação muito intensa e trouxeram problemas
para a sociedade". (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DA COMPANHIA
SIDERURGICA "C").
c) Indicadores ambientais específicos, no qual obteve uma margem de sustentabilidade
de 100% em função do seu planejamento para economia de recursos utilizados na

produção como o de transportes - a empresa possui um sistema de cabotagem
contribuindo para a diminuição de gases, bem como para a diminuição do tráfego
nas estradas.
Critério 3 — Indicadores Gerenciais: Através destes indicadores pode-se ter uma visão do
quanto a empresa está comprometida com as questões ambientais atravrs da aplicação de

normas, certi ficações e processos gerenciais que, juntos, possam contribuir para maior
transparência e equidade na prestação de contas. 0 resultado alcançado tem um percentual
de 76,47%, resultado da não avaliação mensal das questões ambientais, somente
trimestrais, e o conditional envolvimento da comunidade com as práticas do processo
produtivo que precisam ser adaptados constantemente ao cenário para que a produção não
seja prejudicial aos moradores e cidades vizinhas. 0 cuidado com a água, ar, e solo devem
ser constates para que a população e o meio ambiente não sofram impactos ambientais
inesperados. De acordo com relatórios, estes cuidados estão cada vez mais rigorosos, pois

empresas altamente concentradas, como é o caso da Companhia Siderúrgica "C", são
constantemente alvos de processos judiciais pelo alto nível de comprometimento com a
sociedade e pelo grande risco de degradação do meio ambiente.
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Critério 4 — Processo Produtivo: Este critério permite avaliar o grau de comprometimento
com as questões ambientais da empresa ern seu processo produtivo. No entanto, este
critério é composto por sub-critérios que ao todo contribuíram para o índice alcançado
como está demonstrado abaixo:

a) Eco-eficiência no processo produtivo: obteve um grau de sustentabilidade de 70%
em função de sua potencialidade poluidora e do alto grau de geração deresíduos no
processo produtivo. As siderurgias, em geral, necessitam de uma quantidade alta de
recursos naturais para sua produção, devendo haver um acompanhamento constante
deste processo.
b) Nível de tecnologia utilizada: obteve um índice de 66,66%, devido ao uso de
recursos não renováveis para o processo produtivo, sendo a água um dos recursos
mais utilizados. A Companhia Siderúrgica "C" opera processos de utilização de
água do mar e utiliza apenas 4% de água doce, comprada da empresa responsável
pelo abastecimento da rede pública, porém este percentual é muito significativo em
re1ação à quantidade necessária para as operações da empresa. A maior preocupação
seria em estações de estiagem, onde o percentual de uso da empresa possa
comprometer o abastecimento da região local.
Na figura abaixo se pode ter uma idéia de como funciona a Companhia
Siderúrgica "C" no seu processo produtivo, quais são as etapas e fases para se obter o
produto final:
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Figura 3.3: Processo produtivo da empresa
Fonte: Relatório de Produçao da empresa pesquisada (2005).

c) Aspectos e impactos ambientais do processo: obteve um índice de 66,6%,também
devido ao fato de não possuir um sistema adepto As necessidades da empresa para
consumo de água, sendo que este recurso não é renovável e pode comprometer a
necessidade da comunidade local. A empresa possui um programa de renovação dos
recursos hidricos, porém este não é suficiente para atender à demanda da empresa.
d) Disponibilidade de capital: obteve um índice de 100%, sendo justificado pelo fato
de estar com recursos suficientes para investir em desenvolvimento de novos
projetos voltados ao meio ambiente.
Critério 5 — Utilização do Produto: 0 índice alcançado, de 71,43 %, é em função do aço não
ser um produto de primeira necessidade, apesar do seu alto grau de utilização.
Critério 6 — Utilização do Serviço: Apesar da empresa vir cada vez mais melhorando seus
implementos em questões ambientais, nem sempre o consumidor do serviço está informado
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sobre a sustentabilidade do produto e sua significância em relax* ao impacto ambiental no
processo produtivo.
Critério 7 - Serviço Pós- Venda: O aço em si é um produto com alto grau de
reaproveitamento pela siderurgia, ou seja, ele é 100% recielável. Mas após sua saída da

empresa, a mesma não se responsabiliza pelo seu desuso ou reciclagem. A armazenagem e
a reciclagem dos resíduos é feita com sobras ou material não utilizável antes da venda. Este
aspecto no ramo da siderurgia é muito delicado, pois somente empresas desse porte teriam

reCMOS para reciclagem ou reaproveitamento deste material. Algumas empresas de
pequeno porte têm atuado neste ramo - de reciclagem porem para reuso de material
pesado, seria necessário máquinas de maior capacidade.
e) Análise do Balanço Ambiental e Patrimonial

A partir dos resultados obtidos nesta etapa final da investigação e mensuração,
podem-se perceber as situações mais criticas e onde será preciso urna nova visão e
objetivos para esta empresa. Ressaltando que as areas de maior necessidade são as
verificadas nos critérios: Fornecedores e Processo produtivo, que apresentaram um índice
abaixo do esperado.
3.2.2 Sustentabilidade total da Companhia Siderúrgica C
Assim como foi visto no item anterior, a Companhia Siderúrgica "C", depois de
respondido as questões na lista de verificação, obteve um índice para cada fase da aplicação

do SICOGEA. Nesta seção sera analisada a sustentabilidade total da companhia.
NA
Letras D
Letras A
Total de Perguntas
02
32
101
135
Sustentabilidade do Negócio = 101 x 100/ 135-02 = 10100/ 133 = 72,93 %
Quadro 3.6: Cálculo do desempenho ambiental da Companhia Siderúrgica C

Fonte: PF1TSCHER, 2004.
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Sendo assim, obteve-se como sustentabilidade global um índice de 72,93 %,
considerado "adequado".
Através da análise da sustentabilidade do negócio da empresa, foi possível

verificar urna situação satisfatória, mesmo no critério de fornecedores, quando obteve um
índice mais baixo. Ainda assim foi classificado como "adequado".
A empresa encontra-se em um caminho que permite uma durabilidade do negócio,
bem como a sua continuidade no mercado competitivo, precisando, para isso, uma atenção
no gut diz respeito aos seus fornecedores (manter políticas de gestão de qualidade para
compra de matérias primas) e aos meios de recuperação e redução do uso de recursos não
renováveis que possam interferir no seu desempenho ambiental.
3.2.3 Relação entre Sustentabilidade e Desempenho Ambiental da Empresa
Através da relação entre a sustentabilidade e o desempenho ambiental, os gestores
terão condições de saber qual a situação da empresa em relação às questões ambientais,
bem como o que dever ser feito caso haja alguma divergência nesse aspecto.
Segundo Leripio (2001, p.73), "as interferências abordam as correlações entre a
classificação da sustentabilidade e o nível de desempenho, o atendimento à legislação , a

situação ambiental atual, e a percepção da emprese.
No entanto, para dar continuidade aos processos para melhorias no desempenho
ambiental, é preciso identificar se as praticas já adotadas são cabíveis, e qual o grau de
mudança deve ser adotado para que a empresa se enquadre dentro dos padrões legais
exigíveis.
Para um melhor entendimento deste assunto„ sera apresentado um quadro abaixo:
Classificação

Nível de

quanto a

desempenho

Atendimento i
legislação

Situação ambiental

Percepção da
empresa

sustentabilidade:
A

Adequado

Regular

Atendimento
pleno

similares
de Alta percepção
do
controle de poluição
ar e resíduos perigosos.
Minimização
de
resíduos, prevenção da
poluição, reciclagem,
Níveis

etc.
O poluidor somente Média
Atendimento
os
esforços percepção
baseado
em aplica
suficientes
para
atender
controle/ correção
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D

Deficitário

Quadro 3.7: Relações entre

Não atendimento

a legislação;
Falta de esforço para Fraca
controlar a poluição, percepção
pode estar causando
danos ao meio ambiente. I

sustentabilidade e desempenho ambiental

Fonte: PFITSCHER, 2004 p.106.

No caso especifico da Companhia Siderúrgica "C", há dois itens que precisam de

um cuidado especial: Fornecedores (30%), com sustentabilidade deficitária, e dois itens no
Processo Produtivo, com (66,6%) cada - aspectos e impactos ambientais no processo
produtivo e nível de tecnologia utilizada com sustentabilidade regular. Estes itens
representam uma parcela significativa para avaliação da empresa, pois estão diretamente
ligados ao processo de elaboração do produto, onde há maior utilização de recursos não
renováveis. Num toda a empresa possui uma margem satisfatória, mas o controle perante os
fornecedores de matéria prima para uma atuação melhorada em relação as questões

ambientais e o continuo processo para informação ao usuário final sobre as limitações,
qualidades e desempenho da companhia &vein ser melhoradas, priorizando, iambém, a
melhoria no uso dos recursos naturais.

Ação 2 — Comprometimento
Após a análise e verificação, os dados devem ser utilizados para sensibilizar as
partes interessadas, ou seja, a intenção é que a partir deste momenta haja urna
reestruturação com formulação de objetivos para os setores em deficiência que poderão ser
alcançados, afim de uma recolocação quanto As questões ambientais.
A empresa possui um histórico com relação a campanhas, projetos, objetivos e
metas no gut se refere ao impacto ambiental, como mostra o Quadro 3.8:
Data

Certificações
Acreditação ISO IEC 17025

1992

Acreditação ISO IEC 17025

1994

Certificação ISO 9001:1994
Certificação ISO 9001:2000

2002

1996

Descrição

Laboratório de Calibração
(INMETRO) Temperatura e
Umidade
Laboratório de Cali bração
(ImmETRO) Eletricidade e
Pressão
Produção de Placas
Produção de Placas

.6 .
Certificação ISO 9001:2000
Acreditação ISO IEC 17025
ISO 9001:2000

2003

Acredita ão ISO IEC 17025
ISO 9001:2000

2004

Acreditação ISO IEC 17025

2005

ISO 9001:2000

Oficinas Mecânica e Elétrica
de Calibração
Laboratório
(Massa)
Areas do Gusa, Utilidades.
Oficinas de Segmentos e Rodo
Ferroviária
Laboratório Químico da Aciaria
Incorporação A produção de
bobinas a quente ao escopo de
Certificação de Placas
Laboratório de Utilidades e
Meio Ambiente
Informática, Controladoria e
Engenharia de Automação

Quadro 3.8: Certificações da Companhia Siderúrgica "C"

Fonte: adaptado do Relatório de Sustentabilidade (2005)

Também cabe demonstrar os eventos na área social e ambiental realizados pela

empresa, como mostra o Quadro 3.9:
Principais Eventos da Companhia
Promove cursos e oficinas de artes para crianças e
adolescentes do bairro e região
Apoio a atividades culturais, educativas e
Associação Cultural Girassol (ACG)
cooperativas para estimular a integração dos
moradores.
Atendimento a al unos com necessidades
Associação Pestalozzi da Serra
especiais.
Ações de resgate da cidadania e geração de renda
Projeto Caminhos
para a população local.
Ação de educação e desenvolvimento local, com o
Projeto Gaivota
objetivo de apoiar a comunidade utilizando
talento e recursos próprios dos participantes para
geração de renda.
Voltado h. Inclusão Social com intenção de
Programa Catavento
orientação aos familiares das pessoas com
deficiência fisica.

Centro de Artes Arco-iris

Quadro 3.9: Projetos de desenvolvimento social externo

Fonte: adaptado do Relatório de Sustentabilidade (2005).
a) Missão, Visão, Política e Objetivos.

A constante busca por meios de produção que não agridam o meio ambiente faz

corn gut empresas reformulem constantemente setts objetivos, visando sempre manter uma
imagem adequada no mercado. Abaixo estão descritas as metas e objetivos a serem
alcançados no ano de 2005 a 2009:
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Situação

Metas
Realizar diagnóstico das partes interessadas em
e
relação ao desempenho ambiental
responsabilidade social da CSC.
Qualificar e certificar os operadores da CSC no
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da
Companhia
Aprimorar a gestão de resíduos e co — produtos,
tendo em vista a crescente demanda regulatória
nacional e internacional.
Garantir a sustentabilidade e a eficiência do
"cinturão verde" da CSC como
medida/equipamento de controle ambiental.
Aperfeiçoar o plano de atendimento a situações
potenciais de emergência da Companhia

Em desenvolvimento
Em desenvolvimento
Em desenvolvimento
Em desenvolvimento
Em desenvolvimento

Quadro 3.10: Metas para 2005-2009
Fonte: adaptado Relatório de Sustentabilidade (2005).

A empresa deve manter um planejamento constante com objetivos, metas e planos

de ação sobre desempenho ambientat assegurando a continuidade dos projetos vigentes e
com prospecção para viabilidades futuras.

Ação 3 — Sensibilização das partes interessadas
Esta fase se caracteriza pela visita

a

empresa pesquisada, juntamente com a

apresentação dos resultados para uma proposta de melhoramento das areas em defasagem,

conscientizando as partes interessadas na melhoria.
a) Acompanhamento dos Participantes
As pessoas envolvidas nas areas com deficiência deverão ter conhecimento e
acompanhamento dos resultados. Quando se tem am envolvimento coletivo das partes
interessadas, conseguintemente há uma redução nos custos e um aumento nos ganhos da
empresa.
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b) Agrupamen to de Responsabilidades

Este processo permite um agrupamento dos setores ou partes interessadas,
aumentando o desempenho e os resultados para a busca de práticas responsáveis.
Estes grupos podem criar vantagens competitivas dentro de um setor ou de vários,
em regiões geográficas especificas, interagindo com a comunidade empresarial, ONGs e a
sociedade civil, em sua concepção mais ampla, bem como no setor público voltado para a
melhoria de desempenho social e ambiental das empresas (PORTER, 1990).

Para cada segmento empresarial podem-se criar alguns tipos de agrupamentos
como os descritos a seguir:
Agrupamentos de desafio: formação da base inicial para o desenvolvimento de
vantagens competitivas.
Agrupamentos de mercado: liderança de uma ou mais empresas no processo de
sustentabilidade, serviços ou processo de negócios.
Agrupamentos de parceria: caracteriza-se por parcerias multisetoriais formais,

provendo vantagem competitiva.
Agrupamentos normativos: caracteriza-se por vantagens competitivas advindas

de iniciativas em políticas públicas.
Pode-se verificar que dos agrupamentos citados, o de "mercado" mostrou que a
empresa pesquisada possui liderança, conforme o Quadra 3.1, ficando ern segundo lugar de

investimento de Controle de Poluição.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

4.1 CONCLUSÕES

A presente pesquisa objetivou identificar o grau de envolvimento da Companhia
Siderúrgica "C" corn as questões ambientais, corn ênfase na contabilidade ambiental para

um desenvolvimento sustentável. Para isso utilizaram-se técnicas de análise de conteúdo.
bem como a aplicação de uma lista de verificação adaptada no SICOGEA, que pode
proporcionar o resultado obtido.
De acordo com o trabalho, pôde-se observar que, mesmo em urna empresa que
realiza acompanhamento das questões ambientais, as deficiências continuam aparecendo.
Contudo, o SICOGEA, especificamente na sua primeira fase, "Investigação e Mensuração"
- com uma lista de verificação, permite identificar as situações mais impactantes, com

=nor sustentabilidade e, assim, proporcionar aos gestores possibilidades de inovação e
melhoria continua da empresa.
4.2 Atendimento dos objetivos específicos propostos

Os objetivos específicos são os caminhos para se alcançar o objetivo geral. E.
através deles que se traçam as metas e se delineiam os caminhos. Para se alcançar o
objetivo geral, também é preciso manter urna linha de raciocínio concisa e que proporcione
fundamentos suficientes para sua justificativa.

Neste trabalho foram propostos alguns objetivos específicos e que foram
alcançando resultados ao longodo trabalho, como mostra o quadro abaixo:
Resultados
Objetivos Específicos
constante
das organizações por
busca
de
Responsabilidade
A
Contextualizar conceitos
"limpas",
criando novas
alternativas
Social Empresarial com enfoque na
e
com
acesso a novos
oportunidades
de
negócios
Responsabilidade Ambiental
mercados, com redução de custos e desperdícios,
garantindo a continuidade de suas atividades sem
prejuízo das gerações futuras.
Demonstrar a contabilidade ambiental como A contabilidade ambiental neste contexto tem se
convertido como ferramenta chave para as
método de desenvolvimento sustentável
empresas com políticas ecológicas avançadas,
promovendo através de suas ferramentas e da
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Comentar sobre modelos de gestão ambiental

Analisar as atividades na área ambiental da
Companhia Siderúrgica C através da aplicação
parcial do SICOGEA

Comentar sobre o resultado obtido através da
análise e verificar se este resultado pode
influenciar a sustentabilidade do negócio da
empresa pesquisada

tecnologia a transparência necessária ao
investidor e aos usuários da informação.
Para gerenciar as questões ambientais de uma
empresa é preciso adequar sistemas de gestão
que se enquadrem As atividades e que possam
oferecer subsídios suficientes para gerir e
administrar uma organização de forma a obter o
melhor relacionamento com o meio ambiente.
A Companhia Sidertirgica C trabalha com o
desenvolvimento de produtos gerados a partir do
aço.Para isso utiliza em grande escala recursos
naturais que causam grande impacto ambiental.
Através da aplicação parcial do SICOGEA,
pode-se perceber em qual setor este impacto está
tendo mais efeito e quais as medidas corretivas
poderiam ser tomadas.
A sustentabilidade alcançada, apesar de mostrar
um índice satisfatório, mostrou também Areas
onde a empresa tem mais carência de controle
pode estar percutindo em
ambiental
.. e como
_ isso
.
uma avaliaçao tinal.

Quadro 4.1: Relação entre os objetivos específicos e os resultados alcançados

Desse modo, a contribuição do SICOGEA permite identificar como a empresa está

se direcionando em relação (is questões ambientais. Apesar de já possuir um método de
gestão e ter desenvolvido no Ultimo ano um relatório de sustentabilidade, a empresa não
conseguiu proporcionar dados suficientes ao público para que se possa ter um entendimento
de cada setor e sua relação com o meio ambiente.
empresa, ?Aim de ter a preocupação com o meio ambiente, deve fornecer
respostas aos investidores, governo., acionistas

e ao publico em geral, de maneira

simplificada e objetiva. A empresa pode, dessa forma, levar a um entendimento rápido de
qual postura ela adota para gerenciar o meio ambiente e quais são as deficiências que ela

possui, juntamente com suas metas e direcionamentos para alcançaro objetivo esperado.
Os diversos relatórios que a empresa dispõe foram estudados e analisados para se
concluir que o ago continua e continuará sendo urn material que dispende uma grande
quantidade de recursos não renováveis e que, apesar da empresa estar tomando as devidas
medidas para a não poluição e para diminuição do impacto ambiental, a matéria prima
ainda está sendo explorada de maneira primária e não obedece aos preceitos e normas
ambientais.
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Ao analisar o anexo A pode-se perceber que a empresa possui indicadores
ambientais que informam sobre investimentos realizados ern projetos e na produção, mas
não possui um balanço ambiental ou um sistema Calico contábil que trate exclusivamente
das questões ambientais, considerado o porte da empresa e também seu impacto em relação
ao meio ambiente, tornando assim dificil a pesquisa dos dados.

4.3 RECOMENDAÇÕES
Levando em consideração os resultados obtidos com esta pesquisa, seria
interessante que este estuda pudesse futuramente ser complementado nas seguintes
questões:
•

Analisar com mais rigorosidade os critérios adotados para contabilização
dos fatores ambientais;

•

Estudar o relacionamento da empresa com os fornecedores e avaliar quais
deles possuem certi fi cações para extração dos recursos minerais sem
agressão ao meio ambiente;

•

Montar uma política de qualificação, ou seja, implantar um sistema que
identifique em cada produto sua origem e quais recursos foram utilizadas

para sua obtenção, bem como proceder para sua reciclagem;
•

Realizar um estudo com a aplicação integral do S1COGEA;

•

Realizar estudo, com verificação in loco, a fim de mostrar o status quo das
etapas do SICOGEA, tornparativamente com empresas do mesmo ramo de
atividade;
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APÊNDICE A
Lista de Verificação aplicada à empresa.
CRITER1OS
CRITÉRIO I— FORNECEDORES
(. As matarias primas utilizadas são oriundas de recursos renováveis?
2. Os fornecedores são monopolistas do mercado?
3. Os fornecedores apresentam processos produtivos impactantes an meio
ambiente e aos seres humanos?
4. Para a extração/transporte/processamento/distribuição da matéria prima 6
necessário grande consumo de energia?
5. 0 cultivo de arroz obedece a normas do IBD?
6. Os Commodores aprestritant preocupaoão corn o meio ambiente?
7. Existe produção continuada e atividades acessórias, que agregam valor a
propriedade rural fornecedora?
8. Os principais fornecedores da organização são certificados pelas normas
ambientais1S0 14001?
9. Os fornecedores dão garantias de qualidade?
10.Os fornecedores dão garantias de segurança?
11.As compras da empresa só incluem produtos/serviços recicláveis?
12.Os fornecedores da empresa se obrigam a reciclar os seus produtos

Sim

Não

usados?
13.0 controle na recepção das compras obedece a normas precisas quanto ao
meio ambiente?
14. 0 armazenamento das iximpras obedece a !formes precisas quanta ao
meio ambiente?

15.As compras pereciveis estão sujeitas a uma data-limite de utilização?
A IÇO/120—DPFRsOL.:EVSISÇOOPSRODUTIVO E
C
pR
REITsiT:R
a) ECO-EFICIÉNCIA DO PROCESSO PRODUTIVO E DO SERVICO
1 PRESTADO
16.Os processos produtivos são poluentes ou potencialmente poluidores?
17.Ocorre a geração de resíduos perigosos durante o processamento do
produto?
18. 0 processo produtivo 6 responsável por um alto consumo de energia?
19.A organização atende as normas relativas A saúde e segurança dos
colaboradores intemos e externos?
20. Existe na empresa, um manual de segurança interna, que acompanha os
_processos produtivos?
21. A empresa avalia o impacto dos processos produtivos sobre o quadro
biogeológico da sua região?
22. A classificação do arroz convencional e ecolfigico 6 devidamente

1

controlada?

23. 0 controle de qualidade quanto a umidades, impurezas e avariados é
devidamente verificado?
24. Existe geração de resíduos durante o beneficiamento do produto?
25.Na etapa de pré-limpeza existe controle dos resíduos gerados?
26. Os residuos gerados são reaproveitados na empresa?
27. Os residuas são vendidos?

28. Existe conhecimento do que as empresas compradoras fazem com os
residuos (palha)?
29. A organização atende integralmente as normas relativas h saúde e

I
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segurança dos colaboradores internos c externos?
30. No armazenamento existe distinção entre lotes advindos das

propriedades?
b) NÍVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA
3L A tecnologia, no processo produtivo, apresenta viabilidade somente para
a grande escala de funcionamento?
32. A tecnologia apresenta viabilidade em todo o processo desde o cultivo na
lavoura até o beneficiamento somente para a grande escala de
funcionamento?
33. A teenotogia, no processo prodotivo, apteserita alto (mike de atitorovrAo
(demanda uma baixa densidade de capital e trabalho)?
34. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta alto índice de automação
(demanda uma baixa densidade de capital e trabalho)?
35. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização de insumos e
naafi-2m prirnas perigosos?
36. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização de insumos e
matérias primas perigosos?
37. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização de recursos
não renováveis?
38. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização de recursos
não renováveis?
processo produlivo, ,..aufbaone ¡capaz de ser
39..4 Serlact osia,
desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos próprios)?
40. A tecnologia, na prestação de serviço, é autóctone (capaz de ser
desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos próprios)?
41. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta uma dependência da
oreanizc ão ern rei ao a&wn forriecedor ou arceiro?
42. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta uma dependência da
organização em relação a algum fornecedor ou parceiro?
c) ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROCESSO
43. Durante o processo de beneficiamento existe controle da poluição?
44. Existe um alto consumo de Eigua no processo de beneficiamento?
45. Existe um alto consumo de agua total na organização?
46. Existe conhecimento da conta.minação do solo pelos adrainistrackires?
47. A fonte hidrica utilizada é comunitária?
48. Existe algum reaproveitamento de água no processo?
49. Ha controle por parte da empresa para amenizar a poeira cansada durante
o processo?
eontroie per pane cla empresa para amenizar a poluiç'ao sonora?
51. Os padrões legais referentes ao processo sac) integralmente atendidos?
52, São gerados efl uentes perigosos durante o processo?
53. Os padrões legais referentes a efluentes líquidos são integralmente

atendidos?
54. Sao gerados resíduos sólidos durante o processo produtivo?
55. Os padrões legais referentes a resíduos sólidos são integralmente
ategrlidos?
56. Existe algum tipo de reaproveitamento de resíduos sólidos no processo?
57. Existe algum resíduo gerado passível de valorização em outros processos

produtivos?
58. Existe algum tipo de reaproveitamento de papel e outros no processo?
59. 0 corm:role de qualidade engloba normas de avaliação do impat.qo sobre o

meio ambiente?
60. Existe na empresa um plano de prevenção em caso de incidente grave?
61. As normas de segurança e meio ambiente são rigorosamente respeitadas
pelos funcionários?
d) RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO
62. A alta administração se mostra efetivamente comprometida com a gestão
arabiental?
63. 0 corpo gcrencial se apresenta efetivamente comprometido com a gestão
ambiental?
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64. A mão de obra empregada é altamente especializada, também em
contabilidade ambiental?
65. Os colaboradores exato voltados a inovações tecnológicas?
66. A criatividade 6 um dos pontos fortes da organização e de seus
colaboradores?
67. Existe uma política de valorização do capital intelectual?
68. A organização oferece participação nos lucros ou outras formas de
motivação aos colaboradores?
69. Existe algum acompanhamento da área de Recursos Humanos com a

Contalaitielade Ambiental?
e) DISPONUIILIDADE DE CAPITAL
70. Existe capital próprio disponível para investimentos em gestão

ambiental?
71. Existem restrições cadastrais ou legais para a concessão de empréstimos
para investimentos em gestão ambiental?
72. A organização apresenta lucro operacional na rubrica gerenciamento de
resíduos?
CRITÉRIO 3- ANALISE CONTÁBIL
INDICADORES CONTÁBEIS PATRIMONIAIS
Bens e Direitos de Curto Prazo

73. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?
74. A e nmvs a riossw tit )as a towbar?
75. A empresa possui outros créditos a receber?
Bens e Direitos de Longo Prazo
76. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?
77. A empresa possui títulos a receber?
78. A empresa possui outros créditos a receber?

Imobilizações
79. A unpresá possni bens em uso no proc.esso de proteUlta, esantrole,
preservação e recuperação ambiental?
80. A empresa possui demais elementos do ativo permanente?
Diferido
81. A empresa possui gastos com pesquisas e desenvolvimento de

teenologias amiciientais?
Obrigações de Curto Prazo
82. A empresa possui passivos ambientais, relativos a empréstimos e
financiamentos de investimentos na gestão ambiental?
83. A empresa possui multas e indenizações ambientais?
84. A empresa possui salários e encargos de especialistas da area ambiental?
Obrigações de Longo Prazo
85. A empresa possui passivos ambiernais, reiativos a emprésrirrios e
fi nanciamentos de investimentos na gestão ambiental ?
86. A empresa possui multas e indenizações ambientais?
87. A empresa possui reservas para contingencias de natureza ambiental?
b) INDICADORES CONTABEIS DE RESULTADO
88. A empresa tem auferido receitas relativas a valorização do meio
ambiente?

89. Os custos de produção são superiores as receitas?
90. Os custos de produção são inferiores a 50% das receitas?
91. Existe consumo de recursos para controle, preservação, proteção
ambiental e perda acelerada decorrente de exposição de bens à poluição?
92. 0 consumo de recursos para controle, preservação, proteção ambiental e
pudá ne.clecada de,eumnte da exposição de bens á. polniOn tun se mantido

constante?
93. 0 lucro bruto tem aumentado no último período?
94. A empresa paga honotários de profissionais especializados?
95. A empresa paga taxas, contribuições e demais gastos relacionados com a
área 'ambiernal?
96. A empresa paga multas e indenizações por falhas operacionais, como

infrapão à legislação ou direito de terceiros?
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97. A empresa paga multas c indenizações por acidentes ambientais; perdas
• tr ex osição de • - ssoas e bens 6. • • luição?

c) INDICADORES AMBIENTAlS ESPECIFICOS
98. Existe a• uisição de esto • ues (.arcela ainda não consumida)?
99 Existe a .Iasi . o de mobilizados?
100. A empresa paga msumos utilizados para redução dos impactos
ambientais?
101. A em resa ossui custos relativos a ada• a ão A le: islação?
102. A em I esa • ossui • astos com divukação na Area ambiental?

103. A ear

a

&val. red ,,,,,, de ref :, ?

104. A em • resa • • ssui economia de ener:.la elétrica?
105. A emlresa • • ssui economia em trans .ertes?
imas?
106. A em resa sosstu economia de matérias
107. A empresa possui economia de gastos com pessoal? (sadde,
im,rodutividade, absenteismo, etc
108. A empresa possui grande quantidade dc resíduo que causam impacto?
CRITCADO 4- MARCADORES GERENQAIS
109. A organização está submetida a um a intensa fiscalização por parte dos
órgãos ambientais municipais, estaduais e federais?

110. A empresa já obteve beneficios e/ou premiaçóes pela atuação na
Nalorização do =iv ambionte
111. A organização é ré em alguma ação judicial referente it poluição
ambicntal, acidentes ambientais e/ou indenizações trabalhistas?
112. Já ocorreram reclamações sobre aspectos e impactos do processo
produtivo por parte da comunidade?
113. Em caso afirmativo, foram tomadas ações corretivas Won preventivas
para a resolução do problema?
114_ Ocorreram acidentes nu incidentes ambientais no passado?
115. Em caso afirmativo, os acidentes ou incidentes foram resolvidos de
acordo com as expectativas das partes interessadas?
116. Os acidentais ou incidentes foram documentados e registrados em meio
adequado?
117. A empresa possui um Sistema de Gestão Ambientai?
118. Sao realizados investimentos sistemáticos em proteção ambiental?
- ?
119. A_ empresa trabalha com custos ambientais de prevençao
120. A empresa trabalha com custos ambientais de avaliação?
121. Existe controle das falhas internas e externas da administração da
bencliciadora?
122. A avaliação de todo o processo é realizada mensalmente?
123. A ava11209 de todo o rroi..-esso i teatizada ttimestralmeme?
124. Existe alguma forma de controle dos investimentos realizados na
contabilidade ambiental?
125. A empresa tem algum retorno com resíduos no processo produtivo e na
prestação de serviço?
126. Os retornos dos investimentos em meio ambiente são satisfatórios?
127. Existe aplicação financeira em projetos ambientais?
128. A empresa acredita numa vaniagem competitiva no mercado ram a
valorização da questão ambiental?

CR1ARIO 5-UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
129. 0 consumidor tradicional do produto tem disponibilidade de algum
serviço sobre questionarnentos da qualidade do produto?

- e cuidados por parte do usuário?
130.0 prochao é perigoso ou requer steac.ao
131. A utilização do produto ocasiona impacto ou risco potencial ao meio
ambiente e aos seres humanos?
132. 0 produto situa-se em um mercado de alta concorréncia?
133. 0 produto possui substitutos no mercado ou em desenvolvimento?
f 34. 0 produto apresenta consumo por ser artigo de primeira necessidade?
135. 0 produto apresenta características de alta durabilidade?

I
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CRITÉRIO 6— UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
136. 0 consumidor tradicional do serviço apresenta alta consciência e nível
de esclarecimento ambiental?
137. 0 serviço requer atenção e cuidados por parte do usuário?
138.A utilização do serviço ocasiona impado ou risen polencial ao meio
ambiente e aos seres humanos?
139.Os serviços situam-se em um mercado de alta concorrência?
140.Os serviços apresentam um mínimo necessário de embalagem?
CRITÉRIO 7-SERVIÇO NOS-VENDA

141.A empresa tem acompanhado a enurga do produto
142. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode ser
reutilizado ou reaproveitado?
143. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode ser
desmontado para reciclagem e/ou reutilização?
144. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode ser reciclado
, no todo ou em parte?
145.0 produto, gerado com o serviço, após sua.u.dli7ar;5-n apresenta
facilidade de biodegradação e decomposição?
146. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização apresenta
periculosidade?
147. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização requer cuidado
adiciorat para proteção do mole. arr,bierde?
148. 0 produto, gerado com o serviço, após sua utilização gera empregos e
renda na sociedade?
149.A empresa assume a responsabilidade pela recuperação dos seus

produtos usados?

150.A empresa assume a responsabilidade pelareciclagem dos seus produtos
usados?
151. A empresapossui um sistema de tratamento dos seus resíduos?
152. A empresa possui um sistema de tratamento de seus efluentes?
153. A empresa possui sub produtos do beneficiamento de arroz?
154. A empresa possui utilização dos resíduos do arroz?
155. A empresa comercializa os resíduos do arroz?
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ANEXO A
Balanço Social da Empresa em 2005.

1 - Base de Cálculo

2005
Valor

2004
Valor

Receita liquida (RL)

5.387.162

5.096.172

Resultado operacional (RO)

1.7154.083

1.802.611

348,499

308.049

Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos

Valor

% s/FPB

% s/RL

Valor

% s/FPB

% s/RL

Alimentação

22.271

6,39%

0,41%

19.291

7,63%

0,38%

Encargos sociais compulsórios

88.900

25,51%

1,65%

76.254

30,15%

1,50%

Previdência privada

16.816

4„83%

0,31%

18.952

7,49%

0,37%

Saúde

23.802

6,83%

0,44%

22.264

8,80%

0,44%

6.084

1,75%

0,11%

4.849

1,92%

0,10%

43

0,01%

0,00%

2.681

1,06%

0,05%

198

0,06%

0,00%

176

0,07%

0,00%

18.378

5,27%

0,34%

14.430

5,71%

0,28%

127

0,04%

0,00%

98

0,04%

0,00%

80.372

23„06%

1„49%

77.390

30„60%

1,52%

Segorança e saúde

trabalho

Educação
Cultura
C.apacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxilio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores socas internos

1.294

0,37%

0,02%

2.016

0,80%

0,04%

258.285

74,11%

4,79%

238.750

94,41%

4,68%

sARO

3 - Innicadores Socas Externos

Vakx

Educação

4.527

96 s,IRL

Vakm

96 sARO

96 .5,1.12L

0,26%

0,08%

3.658

0,20%

0,07%

839

0,05%

0,02%

1.276

0,07%

0,03%

Saúde e saneamento

1.251

0,07%

0,02%

816

0,05%

0,02%

Esporte

402

0,02%

0,01%

364

0,02%

0,01%

Combate à fome e segurança alimentar

78

0,00%

0,00%

237

0,01%

0,00%

Cultura

Programa de comunicação ambiental
Planejamento estrategico dos muMcipias

Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sodais externos
4 - Indicadores Ambientais

589

0,03%

0,01%

596

0,03%

0,01%

883,5

0,0596

0,0296

:20

0,0496

0,0196

480
8.147

0,03%

0,01%

0,450/0

0,16%

482

0,03%

0,01%

8.168

0,46%

0,15%

565.313

32,05%

10,49%

472.102

573.481

32,51%

10,65%

480.249

26,19%
26,64%

9,42%

9,26%

Valor

% s/RO

% s/RL

Valor

% s/RO

% s/RL
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Investimentos relacionados com a produção /
operação da
empresa
Investimentos em programas e/ou projetos
externos
Total dos investimentos em meio ambiente

3,37%

42.716

2,37%

0,84%

0,1.1%

0,04%

1.758

0,15%

0,05%

183.778 10,42%

3,41%

45.474

2,52%

0,89%

181.792 10,31%

1.986

Quanto ao estabelecimento de "metas anuais" para
minimizar resíduos, o consumo em geral na
produção/ operação e aumentar a eficácia na
utilização de recursos naturais, a empresa:

5 - Indicadores do Corpo Funcional
No de empregados(as) ao final do período
No de admissões durante o período

( ) não cumpre metas

( ) não cumpre metas

( ) cumpre de 0 a 50%

( ) cumpre de 0 a 50%

( ) cumpre de 51 a 75%

( ) cumpre de 51 a 75%

(x) affnpre de ?6 a 10096

(x) carnpre de ?6 a 10096

2005

2004

4.285

3.960

485

385

No de empregados(as) terceirizados(as)

ND

ND

No de estagiários(as)

257

240

1.347

1.162

298

264

Alo de ernpregados(as) acima de 45 anos

No de hlulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres

0,00%

0,00°i°

No de negros(as) que trabalham na empresa

ND

ND

oh de cargos de chefia ocupados por negros(as)

ND

ND

No de portadores(as) de deficiência ou necessidades
especiais

