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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo identificar o quanto a Contabilidade Ambiental auxilia na construção 
de indicadores econômico-financeiros adaptados para a mensuração do nível de qualidade da 
utilização dos recursos ambientais como vantagem competitiva do desempenho sustentável das 
organizações empresariais. A partir de uma visão bibliográfica da história da relação entre o 
homem e o meio ambiente e a evolução dos movimentos ambientais, descreve as principais 
características do que consiste ser a gestão ambiental e as normas da ISO 14000, relatando as 
principais informações necessárias para o seu funcionamento eficaz. O estudo inclui uma revisão 
dos principais conceitos relacionados com a contabilidade ambiental, identificando a sua 
contribuição para a evidenciação da relação entre empresas e o meio ambiente; pesquisa os 
indicadores econômico-financeiros, indicando que é possível adaptá-los com o objetivo de auxiliar 
os gestores na tomada de decisões relacionadas com o desempenho sustentável das 
organizações empresariais, apresentando propostas de índices que foram adaptados dos 
principais índices econômico-financeiros existentes na literatura especializada; e abre a 
possibilidade da aplicação prática em uma empresa agro-florestal. 

Palavras-chave: Contabilidade Ambiental. Desempenho Ambiental. Indicadores Ambientais. 
Crescimento sustentável. 
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ABSTRACT 

This article aims to identify how the Environmental Accounting helps build financial indicators 
adapted to measure the quality level of environmental resources as a competitive advantage 
sustainable performance of organizations. From a literature overview of the history of the 
relationship between man and the environment and the evolution of the environmental movement, 
describes the main features of which is to be the environmental management and ISO 14000 
standards, reporting key information necessary for the efficient operation . The study includes a 
review of key concepts related to environmental accounting, identifying their contribution to the 
disclosure of the relationship between business and the environment; research the economic and 
financial indicators, indicating that you can adapt them in order to assist managers in making 
decisions related to the sustainable performance of organizations, presenting proposals for indices 
that were adapted from key financial ratios in the existing literature, and opens the possibility of 
practical application in an agro-forestry. 

Keywords: Environmental Accounting. Environmental Performance. Environmental Indicators. 
Sustainable Growth. 

1 INTRODUÇÃO 

A complexidade inerente às atividades de um negócio oriunda das características 

dos recursos tecnológicos, humanos, naturais e financeiros específicos, deve estar em 

sintonia com um resultado comum: contribuir para o lucro. Visando a avaliação do 

desempenho das atividades da empresa, essas áreas necessitam de uma linguagem 

clara para que o negócio seja compreendido como um todo. Essa linguagem informativa 

para os gestores do negócio é de responsabilidade da ciência social aplicada: a 

Contabilidade. 

Essa responsabilidade também se refere a mensurar e informar sobre uma 

variável de grande importância estratégica para a empresa, relativa ao meio ambiente, 

abrangendo os aspectos ecológicos. Sabe-se que problemas com a qualidade ambiental 

sempre existiram, embora nunca tivessem atingido os níveis atuais provocados pela da 

expansão das atividades econômicas, nesse contexto atual da globalização das 

atividades empresariais. 

Autores como Donaire (1999), Kinlaw (1997) e Porter (1999) indicam que uma 

população cada vez mais consciente e ativa em relação à questão ambiental vem 

exigindo, por parte dos governantes e das empresas, medidas que possam contribuir para 

o desenvolvimento sustentável.  

Ferreira (2000) afirma que esta realidade provocou um interesse muito especial 

por parte da opinião pública, do qual resultou a criação de vários grupos ambientalistas, 

bem como das chamadas associações de defesa do ambiente, que funcionam como 
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“advogado de defesa” da natureza, como exemplo tem-se o GreenPeace, Friends of the 

Earth e o World Wide Fund for Nature, entre outras. 

Essa tomada de consciência faz com que as pressões exercidas sobre os 

agentes poluidores sejam cada vez mais intensas, tendo como principal objetivo a 

manutenção do ecossistema terrestre (biosfera) através da conscientização para o 

melhoramento dos comportamentos ambientais individuais ou associados em 

organizações com ou sem fins lucrativos. 

Por serem consideradas os principais agentes poluidores, as empresas 

constituem-se em um fértil terreno para o desenvolvimento dos novos ramos ambientais 

de várias ciências sociais, do Direito Ambiental, da Economia Ambiental e da 

Contabilidade Ambiental, Contabilidade “Verde” ou Eco-Contabilidade (FERREIRA, 2000). 

Hansen e Mowwen (2001) afirmam que a inclusão de informações relacionadas 

com a variável ambiental no processo de tomada de decisões é fundamental para o 

alcance da ecoeficiência (eficiência ambiental), permitindo às organizações reduzir os 

impactos ambientais, o consumo de recursos e, consequentemente, seus custos.  

Portanto, sendo a empresa um sistema aberto que interage com a sociedade, 

contextualizando com a grande importância que atingiu a preservação do meio ambiente, 

é necessário que a empresa reporte aos seus shareholders a forma como está tratando 

esse problema no curso de seus negócios, objetivando sustentar a vantagem competitiva 

de seus produtos e serviços, através da criação de valor, com os investimentos realizados 

na preservação dos recursos naturais. 

A contabilidade ambiental, nesse contexto, deve assumir o papel de captar, 

mensurar e informar adequadamente os eventos econômicos relativos ao meio ambiente, 

para a correta avaliação do patrimônio. Segundo Ferreira (2000), não se trata de uma 

contabilidade em separado e, sim, de um conjunto de procedimentos e métodos 

apropriados para reconhecer e evidenciar os impactos ambientais, quer positivos ou 

negativos que provoquem alterações econômicas e financeiras no patrimônio das 

empresas, bem como oferecer informações que auxiliem o gestor responsável pelo meio 

ambiente que venham a contribuir com a criação de valor, traduzidos em lucro e 

desenvolvimento sustentável. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Empresa e o Desenvolvimento Sustentável  

A partir dos anos de 1990 a questão ambiental emergiu da consciência da 

população global como um problema crucial que merecia maior cuidado e atenção. No 

Brasil, o evento Eco 92 funcionou como uma abertura do país para essa questão, como 

se a partir daquele momento o problema ambiental passasse a ser de todos e não só dos 

ecologistas ideológicos. 

Diante dessa nova realidade, empresários de todas as atividades econômicas, 

passaram a focalizar suas organizações não só como fonte, meio e processo da evolução 

da economia nacional e mundial, mas fundamentalmente como sendo a organização um 

sistema aberto que influencia ou sofre a influência do ambiente na qual está inserida, 

entendendo que o seu ambiente relacional não era apenas os fornecedores, instituições 

financeiras, governo e clientes. Teixeira (1998) afirma que existe uma total 

interdependência, isto é, “a empresa é influenciada pelas forças do ambiente que a 

rodeia, mas afeta também esse mesmo ambiente”.  

De acordo com Ribeiro (1998), os problemas causados pelos seus resíduos 

(águas, poluição, expansão dos negócios em detrimento de rios e florestas), a 

insatisfação e a repulsa da sociedade por seus produtos, obrigavam a incorporarem aos 

seus objetivos o fator “meio ambiente”. 

A evolução do tema se projetou rapidamente dada a sua importância para a 

sustentabilidade das empresas e do próprio planeta. Como todas as demais áreas 

componentes das empresas, a ambiental também tem que sofrer mensuração e passar 

pelo processo de gestão, pois caso contrário ficará apenas como um anexo sem, na 

realidade, integrar a administração da organização.  

O principal objetivo para se considerar, ao longo do ciclo operacional de uma 

organização, a variável ambiental é procurar otimizar o seu resultado com a redução ou 

até mesmo a eliminação dos efeitos internos e externos negativos provocados pelos seus 

agentes poluidores. Portanto, busca-se a harmonia na relação entre empresa e meio 

ambiente. 

Hopfenbeck (1993) coloca que as interpretações tradicionais trazem uma visão 

parcial dos efeitos gerados pela organização. Devido a que esses efeitos ultrapassem as 

dimensões econômicas e sociais, para também repercutirem no meio ambiente. Além 

disso, não são somente positivos, gerando além de bens, serviços, emprego e 
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dividendos, o consumo de recursos naturais escassos e contaminam, através do descarte 

dos resíduos, o ambiente, conforme mostrado na Figura 1. 

Figura 1: Relações da empresa com o meio ambiente 
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Fonte: Adaptado de Hopfenbeck (1993) 

Os outputs indesejados, podem ser gerados pela organização quando: 

- o consumo de recursos naturais escassos é realizado a um ritmo que supera 

suas taxas de regeneração; 

- parte dos outputs gerados é decorrente de emissões poluentes e resíduos a 

níveis superiores as taxas de assimilação da própria empresa; e 

- ao comercializar seus produtos, a organização desenvolve atividades de 

marketing que fomentem, de forma consciente ou não, um consumo excessivo 

por parte da sociedade. 

A constatação de que as organizações provocam externalidades negativas exige 

um realinhamento de seus objetivos, considerando de forma mais ativa as dimensões 

social e ecológica como complementares a dimensão econômica, conforme apresentado 

na figura 2. Os gestores não podem deixar de considerar essas variáveis se desejam 

manter a capacidade competitiva da empresa. 

Figura 2: As dimensões da empresa 

 
Fonte: Adaptado de Hopfenbeck (1993) 
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Muito embora a necessidade de considerar as dimensões social e ecológica seja 

fundamental para o sucesso de um empreendimento, os investimentos nessas áreas 

devem ser analisados da mesma forma que qualquer outro investimento, ou seja, deve 

possibilitar um aumento na capacidade de geração de benefícios futuros. Há cada vez 

mais a necessidade de confrontar o resultado econômico obtido com os resultados 

sociais, tais como: geração de novos empregos, controle de poluição, diminuição das 

desigualdades sociais, entre outros.  

Donaire (1999) corrobora com essa opinião ao mencionar que “mesmo não 

concordando e até se rebelando contra isso, as empresas estão sendo compelidas a 

assumir essas novas responsabilidades”. 

Sistemas de Gestão Ambiental e a ISO 14000 

Toda empresa, exportadora ou não, ao elaborar as suas estratégias, deve 

analisar os mercados onde ela pretende atuar, seus concorrentes, pontos fortes e fracos. 

Para manter ou aumentar sua posição no mercado é preciso ter competitividade, a qual 

depende de fatores internos e externos. Para empresas que lidam com mercados 

internacionais, é preciso estar atenta às normas internacionais que são respaldadas por 

muitos países. Além disso, com o aumento da preocupação ambiental mundial, é preciso, 

também, preocupar-se com os impactos que causam na natureza e a busca de sistemas 

de gestão ambiental que permitam a essas empresas terem uma imagem positiva perante 

os diversos mercados internacionais. 

Para empresas que fornecem produtos e serviços a outras empresas, a vantagem 

competitiva dos sistemas de gerenciamento ambiental parece representar uma fonte de 

vantagem competitiva quando a seleção de fornecedores é, também, baseada em 

evidências do comprometimento da empresa ao melhoramento contínuo da performance 

ambiental (ORSATO, 2002).  

A implantação de um sistema de gestão ambiental poderá constituir-se em uma 

estratégia para que as empresas identifiquem oportunidades de melhorias que reduzam 

os impactos de suas atividades sobre o meio ambiente, de forma integrada à conquista de 

mercado e de lucratividade. 

Nos últimos anos, programas baseados na qualidade cresceram em várias 

empresas incluindo uma visão ambiental e princípios, bem como a adoção de 

padronizações que se traduzem em planos em ações (WEVER, 1996). Nesse sentido, 

empresas evoluíram na abordagem ambiental, passando de uma visão de reduzirem 
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resíduos e economizar custos para uma visão de design da sustentabilidade – 

envolvendo uma preocupação com a sustentabilidade durante todo o ciclo de vida do 

produto.  

Segundo Wener (1996, p. 81), os gestores frequentemente precisam de analises 

que permitam avaliar a eficácia dos sistemas de gestão ambiental. Tais análises devem 

incluir: 

− os benefícios financeiros associados com a melhora da segurança ou 
programas de redução de resíduos; 

− o efeito da melhora dos treinamentos de gestão ambiental na performance; 

− o impacto do aumento do suporte ambiental aos clientes na retenção de 
clientes e na fonte de renda; 

− aceitação dos clientes de produtos recicláveis; 

− comparações da performance entre unidades empresariais com diferentes 
níveis de envolvimento dos funcionários nos programas de melhoria ambiental; 

− o efeito da melhora da performance ambiental nos empregados e na percepção 
pública; 

− o efeito do aumento da visibilidade do gestor sênior e do suporte aos 
programas de melhoria ambiental na percepção, envolvimento e eficiência dos 
empregados. 

As primeiras iniciativas de modelos de sistemas de gestão ambiental (SGA) 

surgiram a partir da década de 1980. O mais famoso desses sistemas é a ISO 14000, 

porém, antes desse, surgiram outros – como o Responsible Care, STEP (Strategies for 

Today’s Environmental Partnership), BS 7750 (Specification for Environmental 

Management Systems), EMAS (Eco-Management an Audit Scheme) – que também 

deram sua parcela de contribuição para o desenvolvimento e utilização desses sistemas 

visando identificar, minimizar e controlar aspectos e impactos ambientais (CAMPOS; 

SELIG, 2002). 

As normas da série ISO 14000, desenvolvidas desde 1993 pelo Comitê Técnico 

(TC) 207 da International Standardization Organization (ISO), têm o objetivo de fornecer 

as empresas e demais organizações de todo o mundo uma abordagem comum da gestão 

ambiental. Estas normas certificam que a empresa possui um sistema de gestão 

ambiental, portanto, possui procedimentos de controle ambiental, registra-os e divulga-os 

para os órgãos de controle ambiental, para o mercado e para a sociedade. No Brasil, o 
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número de empresas certificadas pela ISO 14000 vem crescendo exponencialmente 

(NASCIMENTO; POLEDNA, 2002). 

Segundo Nestel et al. (1996), o interesse no desenvolvimento dos parâmetros da 

ISO 14000 foi dirigido pelas mudanças no cenário e na realidade do comércio 

internacional. A rápida expansão de economias, como a União Europeia, os países do 

Pacífico e da América do Sul, necessita do desenvolvimento de padrões internacionais 

para o gerenciamento de estratégias para o mercado globalizado. O sucesso da série ISO 

9000, padrões de qualidade para gerenciamento, incentivou a consciência de que 

padrões internacionais podem ser ferramentas poderosas e efetivas para facilitar o 

comércio internacional. 

Além disso, a proteção ambiental e a ecologia global estão tendo crescente 

impacto no desenvolvimento da economia global e no comércio internacional. As 

implicações de satisfazer as necessidades básicas do ser humano (alimentação, abrigo, 

emprego) para um crescimento populacional exponencial são preocupantes. Nesse 

contexto, a ISO 14000 foi desenvolvida para auxiliar as companhias a estruturar um 

framework para tratar da situação descrita, sem comprometer a sua competitividade na 

economia global. 

Existem várias razões para o desenvolvimento de padrões ambientais nacionais e 

internacionais, dentre elas estão: o crescente aumento nos custos de regulação, com 

clientes e com outros stakeholders; no que diz respeito às exigências para organização 

quanto desempenho ambiental, as indústrias estão tomando a iniciativa para ter um 

desempenho ambiental e não somente reagindo às exigências governamentais e dos 

clientes; as companhias descobriram as recompensas econômicas e do público nas 

iniciativas proativas do gerenciamento ambiental; stakeholders estão pressionando a 

indústria a mostrar desempenho tangível na questão ambiental; e a indústria está focando 

na expansão do controle das iniciativas de custos e qualidade no gerenciamento 

ambiental. 

A ISO 9001/9002 e a ISO 14001 compartilham os princípios de gerenciamento. A 

implantação de sistemas de gerenciamento ambiental padronizados deve trazer custos e 

eficiências similares para as companhias. 

Segundo Sayre (1996), a orientação da ISO 14000 no desenvolvimento e 

implantação de sistemas e princípios de gerenciamento ambiental, incluindo a sua 

coordenação com outros sistemas de gerenciamento, é aplicável para qualquer 
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organização interessada em ter ou aprimorar um sistema de gerenciamento ambiental. As 

diretrizes são para o uso voluntário como uma ferramenta de gerenciamento interna.  

De acordo com Cascio et al. (1996), a ISO 14000 fornece ferramentas e sistemas 

para o gerenciamento de inúmeras obrigações ambientais e a conduta para avaliação dos 

produtos, sem prescrever qual meta a organização deve atingir. 

Certos padrões são reconhecidos pela ISO 14000 como contendo medidas que 

são parte do padrão de referência (SAYRE, 1996). 

Algumas referências para o gerenciamento ambiental: 

ISO 14000: Sistemas de gerenciamento ambiental. Diretrizes gerais de princípios, 

sistemas e técnicas de suporte. 

ISO 14001: Sistemas de gerenciamento ambiental. Especificação com diretrizes 

para uso. 

ISO 14004: Sistemas de gerenciamento ambiental. Diretrizes gerais de princípios, 

sistemas e técnicas de suporte. 

ISO 14010: Diretrizes para auditoria ambiental. Princípios gerais para auditoria 

ambiental. 

ISO 14011/1: Diretrizes para auditoria ambiental. Procedimentos de auditoria – 

Parte 1: Exame dos sistemas de gerenciamento ambiental. 

ISO 14012: Diretrizes para auditoria ambiental. Critérios de qualificação para os 

auditores ambientais. 

ISO 14013: Diretrizes para auditoria ambiental. Gerenciamento do programa de 

auditoria do sistema de gerenciamento ambiental. 

ISO 14014: Diretrizes para revisões ambientais iniciais. 

ISO 14015: Diretrizes para avaliações ambientais locais. 

ISO 14020: Rotulagem ambiental. Princípios de todas as rotulagens ambientais. 

ISO 14021: Rotulagem ambiental. Declaração própria, reivindicações ambientais 

– termos e definições.  

ISO 14022: Rotulagem ambiental. Símbolos.  

ISO 14023: Rotulagem ambiental. Metodologias de testes e verificação. 

ISO 14024: Rotulagem ambiental. Programas médicos, princípios guias, práticas 

e procedimentos de certificação de múltiplos critérios. 

ISO 14030: Avaliação do desempenho ambiental. 

ISO 14031: Avaliação do desempenho ambiental do sistema de gerenciamento e 

suas relações para com o ambiente. 
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ISO 14040: Gerenciamento ambiental – avaliação do ciclo de vida – princípios e 

diretrizes. 

ISO 14041: Gerenciamento ambiental – avaliação do ciclo de vida – Definição 

principal / Escopo e análise do inventário. 

ISO 14042: Gerenciamento ambiental – avaliação do ciclo de vida. Avaliação de 

impacto. 

ISO 14043: Gerenciamento ambiental – avaliação do ciclo de vida. 

Aprimoramento da avaliação (ou avaliação e interpretação). 

ISO 14050: Termos e definições. 

ISO 14060: Guia para inclusão dos aspectos ambientais na padronização de 

produtos. 

Antes que uma organização possa estabelecer suas políticas e priorizar os seus 

objetivos ambientais e metas, de acordo com a ISO 14000, é necessário identificar os 

aspectos ambientais e os impactos ambientais significativos associados com suas 

atividades, produtos e serviços. Assegurado que os impactos significativos são levados 

em conta na fixação dos objetivos ambientais e metas associadas (SAYRE, 1996). 

Contabilidade Ambiental  

Na busca pela correta avaliação das relações da empresa com o meio ambiente, 

cabe à contabilidade cumprir o papel de identificar, mensurar e informar os eventos 

econômicos que de alguma forma impactam no meio ambiente, com o objetivo de 

alcançar a harmonia no relacionamento entre organizações e sociedade, não somente 

para garantir a continuidade da empresa como também de toda a humanidade. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em sua Resolução nº. 774/94, a 

respeito do princípio da Continuidade, destaca que as exigências de proteção ambiental 

representam fatores que podem vir a colocar em risco a continuidade da organização. Ou 

seja, a continuidade ou não de uma entidade pode depender, dentre outros fatores, da 

relação que esta possui com o meio ambiente. Portanto, necessário se faz a criação de 

mecanismos que permitam evidenciar essa relação que, do ponto de vista econômico, 

pode ser feita pela contabilidade. 

O mesmo CFC através da Resolução nº. 1003/2004 que aprova a Norma 

Brasileira de Contabilidade NBC-T nº. 15 definindo que nas informações relativas à 

interação da entidade com o meio ambiente, devem ser evidenciados: 
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a) investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para a 

melhoria do meio ambiente; 

b) investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes 

degradados; 

c) investimentos e gastos com a educação ambiental para empregados, 

terceirizados, autônomos e administradores da entidade; 

d) investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade; 

e) investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 

f) quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra 

a entidade; 

g) valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, 

determinadas administrativa e/ou judicialmente; 

h) passivos e contingências ambientais. 

Iudícibus e Marion (1999) destacam que a contabilidade pode ser definida como 

ambiental quando for “aplicada à avaliação e mensuração das informações relativas ao 

meio ambiente”. Afirmam os autores de que não se trata de uma “nova contabilidade” e 

sim de uma nova informação requerida pelos usuários e que deve ser considerada para 

que a contabilidade alcance seu objetivo de auxiliar seus usuários na tomada de 

decisões.  

Gray (1994) afirma que para o gerenciamento do meio ambiente, o contador 

poderia contribuir adaptando os sistemas de contabilidade existentes visando a dar 

suporte ao planejamento das implicações financeiras de uma política ambiental no 

desenvolvimento de uma nova informação contábil relacionada ao meio ambiente. 

Com base nessas constatações, pode-se concluir que os mecanismos existentes 

atualmente permitem a adequação dos sistemas contábeis com o objetivo de evidenciar a 

relação entre a organização e o meio ambiente. Essa evidenciação deve contemplar tanto 

o usuário interno quanto o externo da informação, devendo ser estruturada de acordo 

com sua necessidade. Quanto ao grau de detalhamento dessas informações, deverá ser 

considerada a relevância bem como a natureza dos gastos envolvidos.  

Ribeiro (1998) apresenta uma proposta acerca do que, como, quando e onde 

evidenciar as questões relacionadas com o meio ambiente. 

o que: todas as informações relativas a eventos e transações que envolvam o 

meio ambiente; 
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como: com o grau de detalhamento exigido pela relevância dos valores e da 

natureza dos gastos; 

quando: o registro contábil deverá ser realizado no momento em que o fato 

gerador ocorrer, ou quando houver informações adicionais que permitam o seu 

registro; e 

onde: no corpo das demonstrações contábeis e nas notas explicativas, 

dependendo da extensão e natureza das informações a serem prestadas. 

Demonstrações Contábeis Ambientais 

As demonstrações contábeis possuem importante papel no apoio à gestão. O 

balanço patrimonial ambiental e a demonstração do resultado do exercício ambiental 

propostos por Ferreira (1998) e Kroetz (2000) possuem características complementares, 

que permitem a formatação da seguinte proposta de demonstrativos exibidas nos quadros 

1 e 2. 

 
Quadro 1: Balanço patrimonial ambiental 

Balanço Patrimonial Ambiental 
 20X1 20X0  20X1 20X0 

ATIVO CIRCULANTE   PASSIVO CIRCULANTE   
 Outros créditos 
 Estoques 

   Provisões p/ passivos 
ambientais 
  

  

 Custo aquisição/produção 
  

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   

 Desp. exercício seguinte 
 Prêmio de seguro ambiental a apropriar 

   Provisões p/ passivos 
ambientais 
 Empréstimos sociais e 
ambientais 

  

ATIVO PERMANENTE   PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
 Imobilizado 
 Equipamentos 

   Reservas de contingências para 
 Passivos ambientais 

  

 De controle ambiental      
 Antipoluição 
 Diferido 
 Gastos com pesquisas ambientais 
 Desenvolvimento de produtos ecológicos 
 Custos da qualidade 

     

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2001) 
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Quadro 2: Demonstração de resultado ambiental 

Demonstração de Resultado Ambiental 20X
1 

20X
0 

Receita de Vendas   
(-) Custo dos Produtos Vendidos   
 Custos de produção   
 Custos ambientais de produção   
(=) Lucro Bruto   
(-) Despesas Operacionais   
 Despesas de vendas   
 Despesas administrativas   
 Despesas financeiras   
 Despesas com proteção ambiental (inclusive provisões)   
(=) Lucro Operacional 
(+) Receitas não operacionais 
 Economias ambientais 
(=) Lucro antes do imposto de renda 

  

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2001) 

A divulgação desses demonstrativos tem como objetivo relatar aos usuários da 

informação contábil a política da empresa relacionada ao meio ambiente, possibilitando a 

identificação dos investimentos realizados pela organização com o objetivo de harmonizar 

a sua relação com o meio ambiente. 

Destaca o autor que algumas contas, como por exemplo, as reservas de 

contingências, podem ter sua comunicação questionada devido ao fato de poderem a vira 

comprometer a continuidade das atividades da organização. Assim como os ganhos 

obtidos com a reciclagem, o reaproveitamento e demais ações relacionadas com o meio 

ambiente, configuram muito mais uma “economia” na utilização dos recursos do que 

propriamente uma receita e, por isso, é proposta essa nomenclatura. 

Compartilhando dessa ideia Hansen e Owen (2001), propõem um modelo de 

demonstração do resultado ambiental onde seriam confrontados os benefícios ambientais 

em relação aos custos ambientais ocorridos em determinado período, conforme 

demonstrado no quadro 03. 
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Quadro 3: Demonstração de Resultados Ambientais 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS AMBIENTAIS 
Benefícios Ambientais  
 Reduções de custos, contaminantes XXX 
 Reduções de custos, eliminação de resíduos perigosos XXX 
 Receita de reciclagem XXX 
 Economias de custos da conversão de energia XXX 
 Reduções de custos de embalagens XXX 
   
TOTAL DOS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS (1) XXXX 
  
Custos Ambientais XXX 
 Custos de prevenção XXX 
 Custos de detecção XXX 
 Custos de falhas internas XXX 
 Custos de falhas externas XXX 
  
TOTAL DOS CUSTOS AMBIENTAIS (2) XXXX 
  
RESULTADO (1 – 2) XXXX 

Fonte: Adaptado de Hansen e Owen (2001) 

Indicadores de Desempenho Ambiental – IDA  

Assaf Neto (2001) cita: “Um dos aspectos mais importantes de medição do 

desempenho de uma empresa centra-se na comparação entre o retorno que os ativos 

(investimentos) são capazes de produzir em determinado período e o custo dos recursos 

alocados para seu financiamento”. 

Sobre uma ótica econômica, quando uma empresa apura taxas de retorno 

superiores à remuneração exigida pelos proprietários do capital, demonstra uma 

capacidade de gerar resultados acima das expectativas de seus investidores. Porém, 

quando o custo do passivo superar o retorno obtido pelos ativos, observa-se um sacrifício 

econômico em uma ou mais fontes de financiamento. Abordando esta situação Assaf 

Neto (2001) ressalta: “As fontes geradoras dos recursos alocados pela empresa [...] estão 

percebendo remunerações aquém do previsto [...] devendo essa situação pressionar a 

baixa de seu preço de mercado”. 

A mensuração econômica das relações da empresa, informadas pela 

contabilidade, permite a elaboração de indicadores que irão auxiliar na avaliação do 

desempenho e do nível de eficiência e eficácia na utilização dos recursos disponíveis.  

A adaptação desses índices a questões relacionadas com o meio ambiente, 

permite a avaliação do desempenho sustentável das organizações. Esses índices são 

denominados eco-indicadores ou indicadores de desempenho ambiental (IDA). 
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Ribeiro (1998) relata que avaliar o nível de eficiência e eficácia das organizações 

é necessário, pois um índice não satisfatório evidencia a necessidade de análise dos 

pontos falhos e a aplicação de medidas corretivas imediatas no sentido de minimizar os 

eventuais efeitos adversos, ainda não concretizados. 

Contribuindo com a relevância do tema Carvalho et al. (2000), Moura (2000) e 

Bergamini (2000), entre outros autores destacam a importância dos indicadores na 

geração de informação quantitativa e qualitativa para avaliar o desempenho ambiental da 

organização. Fazendo uma análise dos trabalhos e propostas desses autores, pode-se 

chegar à conclusão que há a necessidade dos sistemas de informação das organizações, 

em especial a contabilidade, serem adequados para prover informações ambientais que 

permitam a construção de tais indicadores, contribuindo para que os gestores avaliem o 

desempenho das organizações e estabeleçam novos objetivos e metas para o 

crescimento sustentável.  

GRI – Global Reporting Inititative 

Em 1997 em uma iniciativa da organização não governamental CERES (Coalition 

for Environmentally Responsible Economies) e as Nações Unidas (United Nations 

Environment Programme) com o objetivo de alavancar a qualidade, o rigor e a utilidade 

das informações sobre desenvolvimento sustentável, foi lançado o GRI (Global Reporting 

Inititative), tendo um suporte e engajamento ativo de entidades representativas das 

empresas comerciais e industriais, grupos de advogados sem fins lucrativos, grupos de 

contadores, organizações de investimentos, mercados comuns e muitos outros. 

Conjuntamente estas entidades têm trabalhado para construir um manual de 

demonstrações sobre desenvolvimento sustentável que possa ter aceitação global. 

Com o lançamento em 1997 da “Exposure Draft”, buscaram testar e receber 

comentários do público, sendo que o primeiro Manual de Demonstrações de 

Sustentabilidade teve seu lançamento em junho de 200 e uma nova versão contemplando 

diversas sugestões e comentários de investidores mundiais, foi publicada em 2002. 

Esse manual, composto de indicadores que buscam concentrar um conjunto 

global de informações sobre o desenvolvimento sustentável das organizações, foi 

adotado em 2002 por 196 empresas com sede em diferentes países, incluindo quatro 

empresas localizadas no Brasil (Natura, Petrobrás, Souza Cruz e McDonald’s Brasil). 

Estas informações compreendem um conjunto de indicadores de performance das 

empresas que incluem: 
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− Indicadores de performance econômica; 
− Indicadores de performance ambiental; 
− Indicadores de performance social. 

Indicadores de Performance Ambiental 

A dimensão ambiental da sustentabilidade refere-se ao impacto das organizações 

no sistema natural, incluindo ecossistema, terra, ar e água. Os indicadores ambientais são 

divididos em diferentes categorias que incluem: energia, água, biodiversidade, emissões, 

efluentes e resíduos, produtos e serviços, transporte e outros. 

Esses indicadores indicam o consumo dos diversos recursos naturais renováveis 

e não renováveis e não se apresentam comparativos entre si. O manual requer que a 

empresa informe o volume de recursos consumidos, os produtos e serviços gerados e os 

resíduos tratados e não tratados devolvidos ao meio ambiente, numa relação sistêmica.  

3 COMO DESENVOLVER INDICADORES AMBIENTAIS 

Como a fixação de objetivos a serem alcançados varia de acordo com o ramo de 

atividade e inclusive entre empresas do mesmo ramo, pode-se concluir que os 

indicadores de desempenho ambiental a serem utilizados pelas organizações não devem 

seguir um padrão rígido e sim estarem focados em suas necessidades. 

Porém, analisando os requisitos do desempenho sustentável, é possível 

determinar um conjunto básico de indicadores que poderão contribuir para o seu alcance, 

independente do ramo de atividade da organização avaliada. 

Uma das formas de identificar os indicadores que podem ser utilizados seria 

correlacionar os objetivos da organização com a informação contábil necessária (quadro 

4) e quando o objetivo estiver relacionado com alguma variável ambiental, poderão ser 

utilizados os indicadores ambientais existentes ou gerando novos indicadores que irão 

permitir a avaliação do desempenho sustentável da organização. 
 

Quadro 4: Objetivos e informações para o desempenho sustentável 

Objetivo Principal informação requerida 
Eliminação de resíduos Investimento em imobilizado ambiental 
Otimização da utilização dos recursos Custos de produção 
Avaliação do risco ambiental da organização Passivo ambiental 
Análise de viabilidade de projeto Custos de investimento 
Treinamento de pessoal Custos de treinamento 
Redução de multas e processos Investimento em MA e passivo ambiental 
Redução de custos ambientais Custos de produção 
Reciclagem de materiais Custos de produção 
Fonte: Adaptado de Hansen e Owen (2001) 
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Por exemplo, se uma organização tenha por objetivo reduzir a emissão de 

resíduos na atmosfera, deverá realizar investimentos em filtros antipoluentes que serão 

classificados como um ativo imobilizado ambiental. A relação entre o ativo imobilizado e a 

emissão de resíduos, possibilitará identificar se a mesma atingiu, ou se está no caminho 

para atingir, o padrão estabelecimento de redução. 

Hansen e Owen (2001) propuseram uma classificação a partir dos custos 

ambientais, que pode ser utilizada para determinar indicadores ambientais. Esses autores 

dividiram os custos ambientais, em custos de: prevenção, de detecção, de falhas internas 

e de falhas externas. 

A proposição desses autores permite a elaborar um relatório de custos ambientais 

que identifica a participação dos custos ambientais em relação ao total dos custos 

operacionais conforme apresentado no quadro abaixo. 

 

Quadro 5: Relatório de custos ambientais segundo Hansen e Owen 

RELATÓRIO DE CUSTOS AMBIENTAIS 
 Custos Ambientais (%) dos Custos 

Operacionais 
Custos de prevenção: XXXX XX 
 Estudos ambientais XXXX XX 
 Desenvolvimento de SGA XXXX XX 
 Reciclagem de produtos XXXX XX 
Custos de detecção: XXXX XX 
 Inspeção de produtos XXXX XX 
 Medição de níveis de contaminação XXXX XX 
Custos de falhas internas: XXXX XX 
 Tratamento de desperdícios tóxicos XXXX XX 
 Manutenção de equipamentos de poluição XXXX XX 
Custos de falhas externas: XXXX XX 
 Limpeza de solo contaminado XXXX XX 
 Perdas de vendas por má reputação ambiental XXXX XX 
 Restauração do solo XXXX XX 
TOTAIS XXXX XX 
Fonte: Adaptado de Hansen e Owen (2001) 

Essa classificação de Hansen e Owen (2001) possibilita a formação de um índice 
que permite avaliar a relação entre os custos de prevenção e detecção, e os custos de 
falhas internas e externas, podendo ser representados pela seguinte fórmula: 

IDA = 
externaseernasfalhasdeCustos

ecçãoeprevençãodeCustos

int

det  

Onde: 

IDA: Índice de desempenho ambiental 
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Concluem os autores de que se uma empresa realizar um investimento em filtros 

antipoluentes, irá ter um aumento nos custos de prevenção, através da depreciação do 

bem, mas deverá provocar uma redução nos custos de falhas externas. 

Entretanto, uma organização que não desenvolve um sistema de gestão que 

considere a variável ambiental, terá seus custos com prevenção reduzidos, mas poderá 

incorrer em custos com falhas internas e externas que geraram perdas de rentabilidade e 

dependendo da gravidade do dano até a paralisação das atividades. 

O índice deverá apresentar uma relação do tipo “quanto maior, melhor”, até o 

ponto em que os custos com falhas internas e externas alcancem um patamar aceitável 

pela organização. A partir desse ponto, a organização poderia optar por não realizar 

novos investimentos em prevenção e detecção até o momento em que voltasse a 

aumentar os custos com falhas internas e externas. 

4 APLICAÇÃO DE INDICADORES AMBIENTAIS NO GRUPO TANAC 

Pretende este artigo contribuir para a sensibilização das organizações na 

utilização da gestão ambiental como vantagem competitiva, sendo que será objeto de um 

próximo estudo sobre a aplicação dos indicadores propostos por Hansen e Owen (2001) 

na empresa Tanac S.A., com o processamento dos dados coletados em visita técnica de 

estudo da turma de 2005, do programa de mestrado e doutorado do CEPAN da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de informações complementares que estão 

sendo levantadas pelas áreas de relações com o mercado, engenharia florestal, produção 

e comercial da empresa. 

Histórico do Grupo Mercado de Atuação 

A TANAC, fundada há mais de 56 anos, é dividida em três unidades localizadas 

no Rio Grande do Sul. A unidade florestal denominada TANAGRO S/A, localizada na 

cidade de Montenegro, planta e colhe florestas de acácia negra segundo os princípios e 

critérios do FSC (Forest Stewardship Council), fornecendo madeira descascada para a 

unidade de cavacos e para a unidade de extratos vegetais. 

A unidade de tanino inaugurada em 1948, é certificada pela ISO 9001/14001/NSF, 

fabrica 30 mil toneladas de tanino por ano e exporta os extratos vegetais para 72 países. 

A unidade de cavacos inaugurada em 1995, esta localizada na cidade de Rio Grande, 
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exporta 500 mil toneladas por ano de cavacos de madeira de acácia para o mercado 

asiático. A certificação da cadeia de Custódia pelo FSC garante a origem qualificada da 

madeira. 

Segunda maior empresa exportadora de madeira do Brasil, a TANAC possui 26 

mil hectares de florestas de acácia negra no Rio Grande do Sul, e mais de 130 mil 

hectares cultivados por cerca de 30 mil pequenos produtores parceiros, em 200 

municípios gaúchos (GAZETA MERCANTIL, 2003). 

Mercado de Atuação  

De acordo com a FAO, 30% ou 3,8 bilhões de hectares da superfície terrestre do 

planeta estão cobertos por florestas, desta área, 97,2% constituem-se de florestas 

naturais e 2,8% restantes são florestas plantadas. No Brasil 64,3% da área total são 

florestas, sendo apenas 1% florestas plantadas e o resto são florestas naturais. 

Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF), 

o setor vem crescendo a cada ano, em 2002 havia 3,2 milhões de hectares e em 2004 

esse número aumentou para 5,5 milhões de hectares ocupados com florestas plantadas 

no Brasil, representando 4% do PIB brasileiro. 

Nas florestas plantadas, as espécies que se destacam são: eucalipto, pinus e 

acácia negra. A acácia negra (mearnsii De wild), originária da Austrália, é uma árvore de 

porte médio da família das leguminosas com crescimento rápido e aproveitamento 

múltiplo que vive naturalmente em média 15 anos (EMBRAPA). Pelo seu rápido 

crescimento e sua fácil propagação, a acácia negra possui vantagens perante as demais 

espécies florestais, dado o seu aproveitamento integral da casca e da madeira. Da casca 

se extrai o tanino que é utilizado no curtimento de couros e pele, e para o tratamento de 

águas e efluentes, na indústria da cana-de-açúcar e álcool e na indústria de extração de 

petróleo. O Tanino também é utilizado nos setores de borrachas e adesivos. A madeira é 

destinada a consumidores de lenha para a energia, produção de carvão e cavacos para 

celulose, normalmente, a retirada da casca da planta é realizada com a árvore ainda em 

pé, procedendo-se, posteriormente, o corte. 

No Brasil, as principais plantações comerciais estão localizadas no Rio Grande do 

Sul onde beneficia mais de 40 mil famílias, que além de aproveitarem a casca e a 

madeira, podem no primeiro ano plantar outras culturas, e a partir do segundo ano da 

implantação da floresta, utilizar para o pastoreio (MORA, 2002). Com cerca de 150 mil 

hectares, a acacicultura desempenha importante papel socioeconômico e ecológico, 
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tornando-se uma atividade de grande importância econômica. No estado duas grandes 

empresas dominam o mercado de extração de tanino: a TANAC S/A e a SETA S/A. 

5 CONCLUSÃO 

O Objetivo desse artigo foi demonstrar que o meio ambiente não é mais uma 

questão local ou nacional apenas, sendo que conferências internacionais resultaram em 

uma série de convenções e acordos que determinam como administrar e reduzir a 

poluição, provocando alterações substanciais no modo de gerenciar as organizações. 

O mercado não aceita mais o descaso no tratamento dos recursos naturais. Os 

consumidores estão cada vez mais interessados em produtos limpos. A legislação, por 

sua vez, torna-se mais rígida, imputando sanções aos infratores, obrigando as empresas 

a encarar com seriedade e responsabilidade a variável ambiental em sua estratégia 

operacional. 

Nesse cenário, uma sociedade cada vez mais consciente exerce forte pressão, de 

forma direta ou através de seus governantes, para que as empresas adotem processos 

produtivos que agridam cada vez menos o meio ambiente. Alia-se ao fato a constatação 

de que a humanidade está consumindo recursos além da capacidade de recuperação do 

meio ambiente colocando em risco a sua própria sobrevivência.  

A preocupação com o meio ambiente tem apresentado uma dinâmica diferenciada 

nas organizações e nas nações nas quais estas se encontram. As Organizações que 

mais rapidamente responderem a essas pressões, adotando procedimentos que visam 

alcançar o desempenho sustentável, terão uma vantagem competitiva sobre as demais, 

podendo utilizar o meio ambiente como fator incremental de seus resultados. 

Para que possam decidir, os gestores necessitam de um conjunto de informações 

que irão possibilitar a escolha da melhor alternativa para a organização, de acordo com 

sua missão e seus objetivos. Os resultados obtidos com as decisões tomadas pelo gestor 

servirão de base para a avaliação de seu desempenho. Portanto, para as empresas onde 

a variável ambiental é relevante, a correta evidenciação dos aspectos relacionados com o 

meio ambiente é fundamental para a escolha das melhores alternativas para o resultado 

das mesmas. 

Para atender a necessidade informacional dos gestores, a contabilidade é capaz 

de fornecer informação econômico-financeira que auxilie o processo de tomada de 

decisões dos gestores da organização, fundamentalmente no que diz respeito ao meio 
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ambiente, bastando, nesse caso, adaptações na geração de seus relatórios informativos 

de acordo com as necessidades de seus usuários. 

Essa adaptação informacional permite a elaboração de indicadores de avaliação 

do desempenho ambiental instrumento de grande poder para tomada de decisões que 

envolvam a utilização de recursos financeiros na preservação do meio ambiente. 

Devido ao desempenho sustentável e um processo de melhoria contínua, ao 

atingir determinado objetivo, atendendo ao parâmetro determinado, esse deverá ser 

revisto e um novo objetivo deverá ser traçado. Assim, a organização estará reduzindo 

tanto o consumo de recursos desnecessários ou irrelevantes para o processo produtivo 

quanto a geração de resíduos, aumentando a competitividade no mercado na qual está 

inserida e, consequentemente, garantindo sua continuidade. 

Portanto, a informação econômico-financeira, fornecida pela contabilidade, 

permite a construção de indicadores de desempenho ambiental para avaliação do nível 

de eficiência e eficácia da empresa na utilização dos recursos disponíveis servido de 

sinalizar dos pontos fortes e fracos para estabelecer ações corretivas objetivando a 

sustentação de uma vantagem competitiva na minimização dos danos ambientais.  

Nesse contexto, o objetivo da organização passa a ser o de assegurar a 

rentabilidade, controlando custos ambientais eliminando ou reduzindo perdas e 

ineficiências, maximizando a reciclagem e destinando corretamente os resíduos que não 

são passíveis de recuperação. 

Como encerramento deste estudo apresenta-se a possibilidade de 

aprofundamento do tema por meio de uma aplicação prática futura na empresa Tanac 

S.A. e em outras empresas, colocando a existência de uma lacuna para futuros estudos 

nas organizações sobre a utilização das informações contábeis, de caráter ambiental, 

para a gestão dos recursos ambientais na busca do crescimento lucrativo sustentável. 
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