
 
 
 
3. CONTABILIDADE 

 

 

A visão microeconômica da Contabilidade não abrange, de forma 

inetivitável, todos os efeitos que as empresas exercem na sociedade. Os 

custos da poluição ambiental, do desemprego, de condições insalubres de 

trabalho e outros problemas sociais não são comuns serem divulgados por 

uma empresa, exceto à medida que são assumidos diretamente por ela por 

meio de tributação e regulamentação. A Contabilidade social-empresarial 

visa a acatar essas questões (HENDRIKSEN & BREDA, 1999). 

Do ponto de vista da história da Contabilidade  é necessário consultar 

a opinião de alguns autores, dada a importância que se deva relacionar à 

origem das informações, considerando que essas refletem a riqueza 

patrimonial. 

SCHMIDT (1996) destaca que, em recentes trabalhos arqueológicos, 

foram encontrados vestígios da utilização de sistemas contábeis na pré-

história durante o período Mesolítico. Esse período, compreendido entre 

10.000 e 5.000 anos a.C., caracterizou-se como pré-histórico pelo fato de 

situar-se antes do aparecimento da escrita. Em outra abordagem, o autor 

relata que, em sítios arqueológicos do Oriente Próximo, foram encontrados 

materiais utilizados por civilizações pré-históricas que caracterizaram um 

sistema contábil utilizado entre 8.000 e 3.000 a.C., constituído de pequenas 

fichas de barro. 

A mudança de clima da Terra favoreceu o aparecimento das primeiras 

grandes comunidades, especialmente, em que abundantes nascentes 

tornavam as áreas privilegiadas para o cultivo agrícola e para a criação de 

animais. 
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É possível falar-se de arqueologia da Contabilidade, pois o vestígio 

encontrado de sistemas contábeis é produto do estudo científico de restos 

de culturas humanas derivadas de conhecimento desenvolvido em tempos 

pré-históricos. 

Uma grande contribuição para a evolução da Contabilidade veio por 

meio do livro escrito pelo frei franciscano Irmão Luca Pacioli, em 1494, 

denominado: 

A Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalitá, 
incluindo uma seção sobre o sistema de partidas dobradas 
denominado Particularis de Computis et Scripturis, foi o primeiro 
material publicado (HENDRIKSEN & BREDA, 1999). 

 

Esse, portanto, representa um marco histórico para a Contabilidade, 

pois, “descrevia o sistema apresentando raciocínio em que se baseavam os 

lançamentos contábeis” (HENDRIKSEN & BREDA, 1999), sendo um 

eficiente recurso para quantificar a evolução patrimonial (IUDÍCIBUS, 2000). 

Os primeiros sistemas desse recurso da Contabilidade, representados 

pela utilização de fichas de barro, apareceram na pré-história e o uso 

generalizado desse sistema de registro contábil começou a ser implantado 

somente com o advento da chamada Revolução Comercial ocorrida após o 

século XII. (SCHMIDT, 1996). 

Diante de importantes revelações apresentadas pelos autores, 

confirma-se que a Contabilidade surge com a necessidade que o Homem 

teve em manter seus bens como algo útil para poder sustentar sua 

sobrevivência, ou seja, a Contabilidade sempre foi utilizada, ainda que 

iniciando de forma rudimentar, para registrar as ações desenvolvidas pela 

entidade para manter o controle patrimonial. 

A preocupação com a propriedade e a riqueza é uma constante do 

homem da Antigüidade, que teve de aperfeiçoar seu instrumento de 
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avaliação da situação patrimonial à medida que as atividades foram 

desenvolvendo-se em dimensão e em complexidade (IUDÍCIBUS, 2000). 

Diante da velocidade que a Contabilidade vem alcançando, 

proporcional à mudança do cenário dos tempos modernos, não há motivo 

para crer que ela não continue a evoluir em resposta à mudança que vem 

sendo observada nos tempos atuais (HENDRIKSEN & BREDA, 1999). 

A Contabilidade evoluiu com o tempo e, em conseqüência da 

Revolução Industrial, os efeitos sobre a mesma foram tanto diretos quanto 

indiretos. Por exemplo, o advento do sistema fabril e da produção em massa 

resultou na transformação de ativos fixos em custo significativo do processo 

de produção e distribuição, tornando o conceito de depreciação mais 

importante (HENDRIKSEN & BREDA, 1999). 

O momento que a Contabilidade vem passando, torna necessária a 

adoção de sistemas mais completos de informação, capazes de atender aos 

usuários em seus diferenciados objetivos e tomada de decisões.  

A ordem do momento é com relação às questões ambientais, 

tornando-as objeto de estudos e, dessa forma, possibilitando o surgimento 

da Contabilidade Ambiental. Diante dessa realidade, as entidades passam a 

contar com a alternativa de acompanhar as modificações patrimoniais, não 

só pelas vias tradicionais da ciência, mas segregadas em informações 

específicas de natureza ambiental de acordo com a realidade patrimonial da 

empresa. 

 

 

3.1. Discussões conceituais 

Os conceitos sobre Contabilidade podem ser entendidos sob 

diferentes pontos de vista, entretanto, sem distanciar do pressuposto básico 

do estudo das mutações patrimoniais. 
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No dicionário Aurélio, da língua portuguesa, Contabilidade é 

conceituada como: 

(...) o conhecimento; Saber que se adquire pela leitura (...). Conjunto 
de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, 
historicamente acumulados, dotados da universalidade e 
objetividade que permitem sua transmissão, e estruturados, com 
métodos, teorias e linguagens próprias (...). Ciência Contábil 
representa o conjunto das ciências aplicadas, ou afins, ou 
derivadas, ou que contribuem fundamentalmente para a 
contabilidade (...) (Grifo original). 

 

Em outra abordagem, Contabilidade é definida como: 

(...) um sistema de processamento de informações destinado a 
captar e medir a essência econômica dos eventos que afetam a 
entidade e relatar seus efeitos econômicos sobre a mesma entidade 
para os tomadores de decisão (MONOBE, 1986). 

 

Contabilidade é conceituada como: 

A ciência que estuda e registra os atos e fatos administrativos, 
objetivando representar graficamente o patrimônio e evidenciar as 
variações e mutações nele introduzidas, estabelecendo normas 
para sua interpretação, análise e auditagem (SILVA, 1988). 

 

Ou ainda: 

É a ciência que estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no 
patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração 
expositiva e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer 
informações sobre a composição do patrimônio, suas variações e o 
resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial 
(FRANCO, 1989), 

 

A definição apresentada por (FRANCO, 1989) possibilita às entidades 

atingir objetivos específicos, mas à Contabilidade cabe registrar os fatos 
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relacionados à formação e variações do patrimônio, mantendo o controle 

visando à utilidade das informações para a tomada de decisão. 

Para que a teoria da contabilidade proporcione as diretrizes 

adequadas objetivando o desenvolvimento do pensamento contábil e de 

princípios de Contabilidade, justifica-se a preocupação com definições 

explícitas de ativos e passivos e uma análise de sua natureza básica 

(SILVA, 2003 apud HENDRIKSEN & BREDA, 1999). 

Destacando a questão do Estado da Arte da Contabilidade, SCHMIDT 

(1996) faz uma retrospectiva histórica e ressalta que esse mesmo é, na 

realidade, resultado direto de modelos de decisão utilizados na informação 

contábil. A influência dos fatores ambientais, apresentados por 

pesquisadores, age sobre os usuários das informações contábeis que 

direcionam a disposição dos sistemas contábeis. Portanto, resultado desse 

modelo, independente do tipo de informação exigida pelo usuário. 

O ponto de vista do autor remete ao entendimento de que a 

informação contábil se adapta às necessidades dos usuários, buscando 

sempre ser compatíveis, sem perder de vista a obediência aos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade (PFC) e Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC). 

O alcance da Contabilidade permite “poder avaliar os intangíveis”, 

(MARTINS, 1972). Segundo o autor, a característica mais comum é o grau 

de incerteza que existe na avaliação dos futuros resultados proporcionados 

por esses ativos, mas, sobretudo, enfatiza que “a mensuração não é 

restrição suficiente para uma definição”. 

Finalmente, vale lembrar que: 

A função fundamental da Contabilidade tem permanecido inalterada 
desde seus primórdios. Sua finalidade é prover os usuários dos 
demonstrativos financeiros com informações que os ajudarão a 
tomar decisões AICPA (apud IUDÍCIBUS, 2000). 
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A Contabilidade, portanto, pode reivindicar uma linhagem tão nobre 

quanto outras profissões liberais (HENDRIKSEN & BREDA, 1999). Todavia, 

cabe ressaltar que têm havido mudanças substanciais do perfil de usuário da 

informação contábil. Entretanto, dentro dessa realidade, o profissional 

contábil deve adaptar-se e trabalhar na geração de informações patrimoniais 

que contemplem aspectos econômicos e financeiros compatíveis com o 

ramo de atividade da entidade. 

 

 

3.2. PFC: Entidade e Continuidade 

Dentro do ambiente histórico, acerca dos princípios contábeis, os 

primeiros esforços surgiram no ano de 1930, com alguns estudos para 

elucidar o que seria princípio. Em 1936, a American Association of 

Accountants (AAA), publicou, na The Accounting Review, a primeira 

monografia sobre princípios contábeis, intitulada “A tentative statement of 

accounting principles underlying corporate financial statements”, 

considerada, por muitos, um clássico (HENDRIKSEN & BREDA, 1999). 

A Contabilidade tem como objeto de estudo o patrimônio das pessoas 

jurídicas e físicas, ela nasce com uma metodologia própria, possibilitando a 

realização desses estudos para evidenciar quantitativamente a riqueza 

patrimonial. 

Com esse propósito, o estabelecimento de parâmetros para nortear 

ações contábeis, é condição sine qua non para que as informações estejam 

dentro das expectativas dos usuários. Nesse particular, o estabelecimento 

de regras básicas possibilita dar aos resultados maior confiabilidade. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da Resolução 

nº 750, de 29 de dezembro de 1993, instituiu os PFC como condição 

imperiosa ao exercício da profissão pelos profissionais da Contabilidade. 
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Nesse sentido os PFC’s: 

(...) representam a essência das doutrinas e teorias relativas à 
Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante 
nos universos científico e profissional de nosso País. Concernente, 
pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, 
cujo objeto é o patrimônio das Entidades (CFC, 1993). 

 

Com a Resolução, foram instituídos sete princípios: da Entidade, da 

Continuidade, da Oportunidade, do Registro pelo Valor Original, da 

Atualização Monetária, da Competência e da Prudência. O presente estudo 

pretende resgatar os preceitos dos Princípios da Entidade e Continuidade, 

considerando suas particularidades em relação às organizações, em 

especial as de base florestal. Entretanto, os demais têm sua importância 

para a contabilidade, possibilitando o cumprimento de seu papel social. 

Assim, para melhor entender o Princípio da Entidade, a Resolução, 

em seu art. 4º, destaca que: 

O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da 
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da 
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos 
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma 
pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de 
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por 
conseqüência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com 
aquele dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou 
instituição. 

 

De acordo com o parágrafo único: 

O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é 
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios 
autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de 
natureza econômico-social. 

 

O Instituto de Auditores Independentes do Brasil (IBRACON)  enfatiza 

que: 
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(...) para captar a essência operacional das entidades, é preciso, 
além do estudo cuidadoso de seu processo interno de produção, o 
entendimento do ambiente dentro do qual as entidades atuam. 
Fatores externos à entidade podem ser tão ou mais importantes 
para o sucesso ou insucesso final do que mecanismos internos 
IBRACON (1988 apud RIBEIRO, 1992). 

 

As entidades devem se manter preocupadas em repassar a imagem 

definida em propósitos compatíveis com os anseios desses ambientes. 

Pode-se entender que, dessa forma, se estaria construindo um 

alicerce que possibilitasse à entidade manter em continuidade suas 

atividades. Nesse propósito, é que o CFC atribui ao Princípio da 

Continuidade a possibilidade de monitorar esse objetivo, à medida que 

estabelece o art. 5º da mesma Resolução: 

A CONTINUIDADE ou não da ENTIDADE, bem como sua vida 
definida ou provável devem ser consideradas quando da 
classificação e avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e 
qualitativas. 

 

Prossegue o Princípio, ressaltando no parágrafo primeiro: 

A CONTINUIDADE influencia o valor econômico dos ativos e, em 
muitos casos, o valor ou vencimento dos passivos, especialmente 
quando a extinção da ENTIDADE tem prazo determinado, previsto 
ou previsível. 

 

E lembra, finalmente, em seu parágrafo segundo: 

A observância do Princípio da CONTINUIDADE é indispensável à 
correta aplicação do Princípio da COMPETÊNCIA, por efeito de se 
relacionar diretamente à quantificação dos componentes 
patrimoniais e à formação do resultado, e de constituir dado 
importante para aferir a capacidade futura de geração de resultado. 
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Estando claro nos PFC da Entidade e da Continuidade, pode-se 

observar o grau de responsabilidade da Contabilidade em mantê-los em 

harmonia, ou seja, segregando os interesses em geral que rondam o 

ambiente das pessoas físicas com os da pessoa jurídica. Sem perder de 

vista essa questão relevante, o IBRACON (1988:34 apud RIBEIRO, 1992) 

atribui à Contabilidade quatro dimensões: 

Jurídica, em que vem reforçar os cuidados que devam ser tomados 
quanto ao tratamento dos interesses dos proprietários e o da 
empresa; 

Econômica, tendo que ser dispensado todo o aparato para que o 
patrimônio da entidade esteja sendo bem acompanhado em todas 
as variações que venha sofrer; 

Organizacional, quando deva ser observada a questão da hierarquia 
dos gestores, possibilitando que as decisões possam ser tomadas 
em consonância com os interesses da entidade no que concerne ao 
controle dos recursos da entidade; e, 

Social, que seja dar a oportunidade da entidade se aproximar mais 
das causas que naturalmente fazem parte de sua vida, seja qual for 
o cenário, interno ou externo. 

 

Reunindo essas dimensões e trazendo-as para as questões 

ambientais, a empresa deve definir de que forma irá atuar e até que ponto as 

iniciativas da gestão poderão interferir em processos de responsabilidade de 

outras áreas para que um determinado programa ambiental seja 

implementado, (FERREIRA, 1998) já que, para sua continuidade, deve 

considerar todos os projetos que poderão ser prioritários aos seus objetivos. 

Em face dos objetivos traçados pelas empresas, que tenham 

atividades florestais, gerando necessidades, como por exemplo, o manejo da 

floresta para que as expectativas futuras possam justificar a importância da 

obediência aos Princípios da Entidade e da Continuidade, esses norteando 

todos os direcionamentos científicos que venham ser dados às mutações 

ocorridas no patrimônio das entidades (ver Figura 1). 
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A empresa, com atividade na extração de madeiras necessita 

redobrar os cuidados com o empreendimento de forma a justificar sua 

existência, ou seja, conciliar com transparência as dimensões jurídica, 

econômica, organizacional e social, definidas anteriormente. 

De maneira geral, fica claro que a partir da importância dada aos dois 

princípios tratados tenderá o empreendimento à continuidade sem traumas, 

dentro de seus objetivos haverá de consolidar sua participação no mercado 

competitivo ao mesmo tempo em que terá condições de sustentabilidade 

patrimonial e ambiental. 

Sustentabilidade patrimonial leva em conta que a estrutura de capital 

se elevará considerando que as florestas representam a fonte de recursos 

disponíveis para a empresa implementar sua base operacional, ou seja, com 

o manejo adequado para usufruir desses recursos naturais em condições 

ambientais aceitáveis. 

Figura 1 – Relação entre os princípios contábeis: entidade e continuidade 

Entidade 
T2 

Entidade 
T3 

Entidade 
Tn 

 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Legenda: 
E (Entidade); T1,n (Tempo); F1,n (Floresta Manejada). 

Entidade 
T1 

F1 F3 F2 Fn 
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A sustentabilidade ambiental considera que os recursos naturais são 

finitos, portanto, deve receber tratamento para que sua renovação seja 

facilitada oferecendo às empresas do setor florestal condições necessárias 

para desenvolvimento das atividades operacionais. Nesse enfoque, a 

sociedade deverá se manter atenta quanto à integridade do meio ambiente, 

cobrando responsabilidade daqueles que lhe ofereçam riscos. 

Sob esse aspecto, o contrário levará a um “processo de 

deteriorização e degradação ambiental que poderá extinguir a existência de 

ambos: entidade e meio ambiente”. (RIBEIRO, 1992). 

 

 

3.3. Contabilidade ambiental 

A Contabilidade tem modificado sua maneira de informar, adotando 

sistemas para adequar-se à realidade, uma vez que “a dinâmica e a 

complexidade da economia e da política mundial têm sofrido profundas 

alterações ao longo do tempo” (RIBEIRO, 1998). 

Diante desse cenário, o surgimento da Contabilidade Ambiental vem 

sendo concebido para atender à necessidade de quantificar a riqueza 

patrimonial que esteja relacionada às questões do meio ambiente. 

Todos esses acontecimentos, vinculados à Ciência Contábil, 

possibilitam a quebra de paradigmas, levando a Contabilidade a incorporar 

nova realidade que, aos poucos, vem se adaptando em vista do 

desenvolvimento econômico mundial. 

Diante dessa realidade, existem empresas que mantêm em sua 

filosofia administrativa resistência aos recursos que a Contabilidade pode 

oferecer, talvez pela falta de oportunidade de conhecer esse novo momento, 

capaz de adequar-se a cada tipo de organização. 
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Se essa é uma questão que passa pela gestão das entidades, as 

decisões devem fluir a um ponto que leve a empresa ao aperfeiçoamento de 

seus produtos e serviços, dando à administração uma visão holística dos 

fatores que circundam sua atividade. 

Do ponto de vista da estrutura patrimonial, a empresa pode ser vista 

como um “depósito de investimentos”. (ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses investimentos são originados de capitais dos proprietários, por 

meio do capital social integralizado; e os capitais de terceiros decorrentes da 

necessidade de contrair obrigações necessárias ao desempenho das 

atividades operacionais. A partir da junção dos capitais, a empresa cria 

condições de operar, uma vez que passa a contar com um ativo que irá 

proporcionar meios de saldar os capitais investidos. 

Para uma empresa, empenhada na questão ambiental, os aspectos 

financeiros, visíveis em termos contábeis por meio do Balanço Patrimonial 

(BP), são importantes não só à obtenção de recursos necessários à sua 

viabilidade, mas também, para controle e acompanhamento dos 

investimentos já realizados. Nesse sentido, deve ficar claro que os 

resultados financeiros da causa ambiental só se configuram no médio e 

longo prazos, considerando que alguns resultados demoram a aparecer. De 

Figura 2 – Estrutura patrimonial (de acordo com a Lei 6.404/76) 
Fonte: Lei 6.404 (1976) - Adaptado 
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(Saldo credor) 
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qualquer forma, deve-se entender que investimentos prévios com 

preservação evitam problemas futuros e são sempre menos do que aqueles 

que podem resultar a médio e longo prazos e oferecendo risco à 

continuidade da entidade (DONAIRE, 1999). 

Dentro da empresa, o segmento ambiental deve trabalhar articulado 

com a área de finanças, possibilitando, dessa maneira, favorecer uma 

avaliação relacionada ao meio ambiente, cuja tarefa não é tão fácil de ser 

cumprida. Estabelecer preços para externalidades exige uma avaliação dos 

danos ambientais, que por meio das informações obtidas até o presente 

momento só pode ser feita de maneira aproximada. 

Diante das dificuldades que a empresa possa encontrar, o ponto falho 

relacionado com exploração desordenada de recursos decorrentes de 

atividades econômicas vem causando sérios prejuízos, de modo sistêmico, 

e, em muitos casos, gerando passivo ambiental para a empresa a ponto de 

comprometer sua continuidade. 

Os danos causados ao meio ambiente podem ser sentidos desde a 

crescente ocorrência de fenômenos naturais às resultantes de processos 

operacionais das empresas. Ainda assim, gera certa falta de preocupação 

sobre a urgência necessária de preservação por parte das nações, em 

particular aquelas tidas como desenvolvidas, que, por sinal, são as que mais 

agridem o meio ambiente. 

O cenário demanda a mobilização dos setores produtivos da 

sociedade, no sentido de encontrar mecanismos para estabelecer o nível de 

equilíbrio do desenvolvimento, sem prejuízo para o ecossistema, portanto, 

sustentável. 

A Contabilidade Ambiental representa uma evolução sobre a qual 

estudiosos têm voltado suas atenções na tentativa de estabelecer interação 

com as outras ciências que permitam identificação, mensuração, registro, 

demonstração e análise dos fatos ambientais, portanto, um grande desafio. 
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As vertentes da Contabilidade, atentas ao deslinde da causa 

ambiental, têm produzido estudos para quantificar e valorar os efeitos dos 

danos, no sentido de ajudar a se chegar a um ponto de equilíbrio sobre a 

questão. Atualmente, os danos causados ao meio ambiente já são 

investigados em várias nações e as informações contábeis são utilizadas na 

identificação e evidenciação de tais fatos. 

Diante do potencial científico da Contabilidade é possível chegar ao 

Balanço Patrimonial Ambiental (BPA), devendo, para tanto, segregar os 

valores a partir de codificações específicas2, registrando os fatos sobre a 

gestão ambiental (ver Quadro 2). 

ATIVO PASSIVO 

CIRCULANTE 
   Custo de aquisição/produção (*) 
   (-) Custos ambientais 

PERMANENTE 
   Equipamentos 
      Poluidores 
      Não poluidores 
      Antipoluidores 

CIRCULANTE 
   Provisões para passivos ambientais 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
   Provisões para passivos ambientais 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
   Reservas de contingências para 
passivos ambientais 

        Quadro 2 – Balanço patrimonial ambiental (BPA) 
          Fonte: FERREIRA (1995). 
            (*) Neste caso, o estoque representa o ativo ambiental considerando a origem dos produtos. 

Complementarmente, a Demonstração do Resultado Ambiental do 

Exercício (DRAE), conforme Quadro 3, representa o instrumento que permite 

à entidade saber sobre sua realidade ambiental em termos de resultados 

que irão afetar o seu patrimônio líquido. 

                                                 
2 O termo utilizado representa a instituição de um Plano de Contas, que corresponde à 
estruturação de todas as contas necessárias aos lançamentos contábeis que, em sua 
aplicação, deve obedecer ao método das partidas dobradas, ou seja, para cada débito deve 
haver uma correspondência credora, ou vice-versa, contemplando todas as necessidades, 
inclusive ambientais. 
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RECEITA DE VENDAS 

(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 

        Custos de produção 

        Custos ambientais da produção 

LUCRO BRUTO 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 

        Despesas de vendas 

        Despesas administrativas 

        Despesas financeiras + Receitas financeiras 

        Despesas ambientais (inclusive provisões) 

LUCRO OPERACIONAL AMBIENTAL 

         Quadro 3 – Demonstração do resultado ambiental do exercício (DRAE) 
         Fonte: FERREIRA (1995:5). 

Diante da possibilidade de demonstrar a riqueza patrimonial de uma 

entidade que opera com recursos ambientais e a necessidade de divulgar os 

efeitos lesivos de suas atividades ao meio ambiente, a entidade não pode se 

furtar da possibilidade de divulgar essas informações patrimoniais. 

Entretanto, para aquelas que tenham relação com o meio ambiente, podem 

ser adotadas duas opções: 

1ª) Que esses dados sejam apresentados junto com as demais 

demonstrações financeiras, em formato mais analítico, ou seja, com um 

relatório mais específico das operações relacionadas à gestão ambiental, 

conforme sugere o Quadro 2, complementado pelo Quadro 3; ou, 

2ª)  Incluir os dados nas atuais demonstrações, mantendo o atual padrão, 

apresentando os efeitos relacionados às questões ambientais em uma nota 

explicativa detalhando todas as particularidades, permitindo dar maior 

esclarecimento ao usuário. 

Pressupondo-se, portanto, que qualidade e quantidade das 

informações prestadas devem ser, suficientemente, capazes de proporcionar 

satisfação quanto ao conhecimento do ambiente patrimonial e as alternativas 

para a tomada de decisão. 
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3.3.1. Consumos ambientais 

Todas as atividades, das mais simples às mais complexas, geram 

gastos. Esses gastos devem ser segregados e caracterizados como: custos, 

despesas, perdas, entretanto, representam os consumos da empresa. 

O problema central da Contabilidade é associar, no presente, as 
receitas identificadas com o presente e os custos correspondentes, 
e associar, no futuro, as receitas identificadas com o futuro e seus 
custos correspondentes. Ao resolverem esse problema, os que 
usam a Contabilidade estão, na verdade, associando esforço e 
realizações (HENDRIKSEN & BREDA, 1999). 

 

Despesas “representam o consumo de bens e serviços no processo 

de produzir receitas”. (IUDÍCIBUS, 2000). O autor enfatiza que o grande fato 

gerador de despesa “é o esforço continuado para produzir receita (...)”. Vale 

lembrar que algumas despesas estão diretamente relacionadas à receita. 

Um caso mais patente, segundo o autor, é o “custo dos produtos vendidos”, 

conforme observado no Quadro 3 da DRAE, na equação para se chegar ao 

lucro bruto. 

HENDRIKSEN & BREDA (1999) lembram que despesas representam 

um “conceito de fluxo”, considerando que “resultam de variações 

desfavoráveis dos recursos da empresa, ou seja, são reduções de lucro”. 

Numa abordagem comparativa entre as despesas e perdas, aquelas 

decorrem das operações principais da empresa, enquanto que estas de 

transações ou eventos periféricos ou incidentais às operações da empresa. 

(HENDRIKSEN & BREDA, 1999). A posição adotada pelo autor tem seu 

embasamento amparado pelo Financial Accounting Standards Board 

(FASB). 

Com relação aos gastos ambientais, a maior preocupação 

apresentada é a necessidade de identificação do momento mais adequado 
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ao reconhecimento desses em relação aos exercícios financeiros em que 

estejam ocorrendo os fenômenos patrimoniais. 

“Uma despesa ocorre quando bens ou serviços são consumidos ou 

utilizados no processo de geração de receitas” HENDRIKSEN & BREDA 

(1999), ou seja, quando mercadorias e serviços são consumidos e o seu 

reconhecimento dá-se por meio do registro contábil destas atividades. 

O FASB (1985 apud RIBEIRO, 1992) através do FAS 6 define 

despesa como: 

(...) o consumo de recursos ou uso de ativos ou incorrência de uma 
exigibilidade (ou a combinação de ambas) em decorrência da 
entrega e produção de mercadorias, prestação de serviços ou 
realização de outras atividades necessárias à continuidade da 
empresa. 

 

As atividades podem requerer gastos em insumos que irão gerar 

benefícios em períodos futuros, os chamados investimentos, e também, 

gastos em insumos cujos benefícios esperados devem ocorrer no momento 

do seu consumo, as despesas (FERREIRA, 1998). 

Cabe um destaque de que: 

As despesas somente serão reconhecidas como tais na proporção 
em que beneficiarem o exercício em curso, sendo assim 
descarregadas contra o resultado do exercício em que seu fato 
gerador ocorrer que, provavelmente, será no futuro (RIBEIRO, 
1992). 

Em contrapartida, aqueles gastos relacionados ao meio ambiente, 

incorridos no exercício em curso, que não geram benefícios econômicos 

futuros, tais como os necessários à manutenção das atividades permanentes 

de administração e auditorias ambientais, multas pelo não cumprimento de 

normas ambientais, indenizações pagas a terceiros por danos ambientais, 

devem ser reconhecidos e contabilizados de imediato como custo ou 

despesa do exercício corrente, compondo o resultado do exercício (ONU, 

2001). 
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Seguindo essa linha, as empresas poderiam registrar os gastos da 

mesma natureza gerados em exercícios passados, não previstos e 

provisionados anteriormente, como “Ajustes de Exercícios Anteriores”, no 

grupo do Patrimônio Líquido. Entretanto, como forma de preservar os PFC, é 

vedada esta contabilização por não se tratar de efeitos financeiros advindos 

de mudança de critérios contábeis, nem por retificação de correções de 

erros imputáveis a exercícios anteriores. Sendo assim, a orientação é 

reconhecê-los no exercício em curso e contabilizá-los, diretamente, como 

custo ou despesa. 

Exemplos de custos ambientais, segundo RIBEIRO (1992): 

O valor dos insumos, mão-de-obra, amortização de equipamentos e 
instalações necessárias ao processo de preservação, proteção e 
recuperação do meio ambiente, bem como serviços externos e os 
gastos para realização de estudos técnicos sobre a metodologia e 
procedimentos adequados. 

 

Ou, ainda: 

Outro custo de natureza ambiental é o decorrente do monitoramento 
da recuperação ou preservação ambiental, o qual existe 
concomitantemente à atividade econômica explorada, e, portanto, 
deveria ser regularmente contabilizado, segregadamente, em 
contrapartida aos rendimentos obtidos no período (RIBEIRO, 1992). 

Para ROCHA & RIBEIRO (1999 apud WERNKE, 2001), custos 

ambientais “são gastos realizados pela empresa para reduzir ou eliminar os 

efeitos negativos de seu sistema operacional sobre o meio ecológico”. 

De acordo com a U.S.EPA3 (1995 apud SANTOS et all, 2001) “são 

aqueles custos gerados pelo impacto da atividade da empresa no meio 

ambiente e na sociedade, os quais a companhia se responsabiliza 

financeiramente”. 

                                                 
3 Agência de Proteção Ambiental dos EUA. 
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Vale lembrar que os gastos, aplicados direta ou indiretamente no SGA 

do processo produtivo e em atividades ecológicas da empresa, podem 

conciliar com os sistemas econômicos e ecológicos, principalmente porque 

são dois sistemas que se interagem (SANTOS et al, 2001). 

Por fim, os gastos com recuperação e reparação de danos 

ambientais, por imposição da legislação ambiental, com os respectivos fatos 

geradores ocorridos no passado, devem ser reconhecidos a partir do início 

dos trabalhos e por meio dos períodos, até que as atividades sejam 

encerradas, sensibilizando, de modo linear, o resultado do exercício na 

conta de despesas ambientais. 

 

 

3.3.2. Ativos ambientais 

O ativo representa a capacidade econômica da empresa, por meio de 

seus tangíveis e intangíveis, com potencial de agregar todos os atributos 

para atender às necessidades presentes, possibilitando a geração de 

benefícios futuros compatíveis com sua atividade. 

IUDÍCIBUS (2000) ressalta que “o ativo deve ser considerado à luz de 

sua propriedade e/ou à luz de sua posse e controle (...)”. Numa outra 

abordagem, o autor ressalta que: 

Precisa estar incluído no ativo, em seu bojo, algum direito específico 
a benefícios futuros ou, em sentido mais amplo, o elemento precisa 
apresentar uma potencialidade de serviços futuros para a entidade.  

 

No caso dos ativos ambientais, representam bens de uma entidade 

relacionados diretamente com o meio ambiente, que combine as 

necessidades patrimoniais da mesma e o benefício futuro que será facilitado 

à natureza. 
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Para SILVA (2003) “são todos os bens e direitos da empresa que 

estão relacionados com a atividade ambiental, seja no sentido de 

preservação, conservação ou recuperação”. 

Dada a importância dos ativos ambientais eles representam: 

Os recursos econômicos controlados por uma entidade como 
resultado de transações ou eventos passados, dos quais se espera 
obter benefícios econômicos futuros, e que tenham por finalidade, o 
controle, preservação e recuperação do meio ambiente (RIBEIRO, 
1999), 

 

Em outra definição, são “todos os bens e direitos destinados ou 

provenientes da atividade de gerenciamento ambiental, podendo estar na 

forma de capital circulante ou capital fixo”. (SOUZA et al, 2001), 

Considerando a complexidade em torno do assunto, cabe destacar 

posições importantes como as da ONU, do FASB e dos Princípios e Normas 

e Procedimentos Contábeis brasileiros. 

A ONU (2003), em menção aos gastos inerentes ao meio ambiente, 

ressalta que convém realizar uma correta avaliação sobre o momento em 

que serão gerados os benefícios.  Sendo esses benefícios previsíveis para o 

futuro, a orientação é: 

a) capitalizá-los, ou seja, devem ser contabilizados como ativos, 

desde que os benefícios futuros resultem do aumento da 

capacidade ou melhora da segurança e eficiência de outros ativos 

da empresa; 

b) redução ou prevenção da poluição ambiental, provavelmente, 

produzida pelas operações produtivas futuras da empresa; ou 

c) em conservação do meio ambiente. 
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Atenção especial deve ser direcionada aos gastos ambientais que 

geram benefícios futuros relacionados com ativos já existentes na 

organização, nesse caso, devem ser ativados, de maneira segregada para 

que sejam identificados quanto ao seu uso. 

Além disso, o ativo combinado deve ser submetido a um processo de 

análise para mensurar se houve alguma redução em seu valor original. Caso 

exista, deve ser amortizada na quantia correspondente ao seu valor de 

reposição. 

Essa é uma situação que remete à questão da mensuração, 

considerando que: 

O processo de atribuição de valores monetários significativos a 
objetos ou eventos associados a uma empresa, e obtidos de modo 
a permitir agregação ou desagregação, quando exigida em 
situações específicas (HENDRIKSEN & BREDA, 1999). 

 

No caso dos ativos ambientais, como os demais, devem passar pelo 

processo de depreciação, por exemplo, os bens imobilizados. 

A metodologia adotada para depreciação do ativo permanente, cuja 

parcela da depreciação do exercício é considerada como custo ou despesa, 

no caso dos bens ambientais, devem passar pelo mesmo procedimento 

contábil. 

No caso da floresta, com a exaustão pela perda física dos recursos 

utilizados, como é o caso da matéria-prima obtida a partir das árvores 

abatidas, deve ser levado em conta a sustentabilidade dos mesmos, 

portanto, a necessidade de cuidados adicionais. 

Como “a empresa possui uma duração indefinida” (HENDRIKSEN & 

BREDA, 1999) e, se servirá do capital natural da floresta para sua 

continuidade, “a capacidade de geração de serviços de toda a empresa” 

dependerá da forma de gerenciar seu uso. 
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Dentro do enfoque capital, a empresa deve observar que o conceito 

de lucro depende do uso de variáveis compatíveis para que o capital 

aplicado no final do período seja superior ao aplicado no início. Portanto, 

para as entidades que utilizam o meio ambiente como fonte para o giro de 

capital, sua continuidade deve pressupor o uso desses mesmos recursos 

pelas gerações futuras. 

Nesse sentido, a entidade deve entender que essas futuras gerações 

dependem da estimulação da regeneração dos atuais recursos, tornando-os 

renováveis, para que a diversidade biológica siga sua trajetória natural, 

utilizando modernas tecnologias e evitando os gastos desnecessários, 

sobretudo, conservando os ativos naturais (NORGAARD & HALL, 1974). 

Entretanto, os gastos realizados com os estudos ambientais e em inovações 

tecnológicas, para melhor uso do meio ambiente, devem ser contabilizados 

como ativo diferido ambiental, de acordo com a legislação e normas 

contábeis, para serem diferidos em períodos futuros, previamente definidos, 

levando em conta a experimentação de seus benefícios para organização, 

ou seja, já em fase operacional. 

 

 

3.3.3. Passivos ambientais 

As atividades econômicas e seus efeitos sobre o meio ambiente são 

questões discutidas no mundo inteiro. Para evitar, compensar ou minimizar 

seus impactos ambientais negativos, as atividades econômicas poluidoras 

são, atualmente, objeto de legislações específicas, disciplinares de 

procedimentos tecnológicos e operacionais capazes de eliminar ou reduzir 

poluentes. 

Nesse sentido, segundo SILVA (2003), “as obrigações contraídas pela 

empresa que estejam relacionadas com o meio ambiente farão parte do 

passivo ambiental da empresa”. 
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Para SPROUSE & MOONITZ (1962 apud RIBEIRO, 1992) passivos 

representam as “obrigações que exigem a entrega de ativos ou prestação de 

serviços em um momento futuro, em decorrência de transações passadas ou 

presentes”. 

MARTINS & DE LUCA (1994 apud KRAEMER, 2001:27) entendem 

que passivo ambiental está representado: 

Pelos benefícios econômicos que serão sacrificados em função de 
obrigações contraídas perante terceiros para preservação e 
proteção ao meio ambiente. Têm origem em gastos relativos ao 
meio ambiente, que podem constituir-se em despesas do período 
atual ou anteriores, aquisição de bens permanentes, ou na 
exigência de riscos de esses gastos virem a se efetivar. 

 

Portanto, uma contingência. 

O passivo ambiental corresponde aos danos causados ao meio 

ambiente, representando, assim, a obrigação e a responsabilidade social da 

empresa com aspectos ambientais. No balanço patrimonial da entidade, 

deverão constar dados, por meio de cálculos estimativos, pelos danos 

causados ou com probabilidade de afetar o meio ambiente. 

O passivo ambiental possui características muito abrangentes, 

considerando as questões que podem influenciar para melhorar ou não as 

negociações de determinados patrimônios. 

Historicamente, passivos ambientais vêm se acumulando como uma 

conseqüência até agora inevitável da atividade humana, desde a escala 

local até a global. No Brasil, os resultados de cinco séculos de descaso para 

com o meio ambiente têm-se manifestado de diferentes formas. As gerações 

atuais têm arcado com os custos (econômicos e sociais) de decisões 

tomadas no passado sem que a capacidade de suporte e a resiliência4 do 

                                                 
4 Propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando 
cessa a tensão causadora duma deformação elástica. (Dicionário: FERREIRA, 1999).  
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meio fossem levadas em conta. Essa tem sido uma situação que deve ser 

incorporada por todos os segmentos: assegurar condições de qualidade de 

vida para gerações futuras, além do direito aos recursos naturais. 

Em certos casos, é evidente a conexão entre problemas atuais e 

degradação ambiental. As inundações cada vez mais freqüentes e intensas 

que afetam a maior parte das bacias hidrográficas do Centro-Sul decorrem 

de desmatamento indiscriminado e da erosão interna de áreas rurais e 

urbanas (SÁNCHEZ, 2001), produzindo grandes descargas de sedimentos 

que obstruem os canais de drenagem. 

Nessa mesma linha de abordagem, cabe ressaltar que outro problema 

característico dos meios urbanos é a poluição, segundo COMUNE (1994 

apud FERREIRA, 1998): 

São fenômenos objetivos, mensuráveis na maioria dos casos, cujas 
características principais decorrem do fato de sempre estarem 
relacionadas com danos provocados ao meio ambiente. As 
poluições que criam os mais graves problemas no meio urbano são 
a poluição do ar, a da água, os resíduos sólidos (lixo) e o barulho. 

 

Do ponto de vista da empresa, antes que haja situações envolvendo a 

figura da entidade com prejuízo ao meio ambiente, torna-se prudente a 

mudança de visão da gestão para que os fatos relativos a passivos 

ambientais sejam reconhecidos e registrados pela Contabilidade, já que esta 

representa uma necessidade ante as regulamentações e as necessidades 

de mercado. Assim, por exemplo, a estimativa do valor das garantias 

financeiras a serem apresentadas é feita com base num cálculo dos custos 

de recuperação das áreas degradadas, exigência legal em diversas 

jurisdições. 

Por outro lado, a evidenciação de um passivo qualquer no balanço de 

uma empresa de capital deve ser relacionada aos acionistas, especialmente 

no caso de empresas abertas, com ações negociadas em bolsa de valores, 
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para que a empresa possa ser avaliada pela sua realidade patrimonial, em 

particular, a ambiental. 

O aumento de transações que envolvem a aquisição ou fusão de 

empresas, verificado internacionalmente nos últimos anos, lembra 

SÁNCHEZ (2001), “têm estimulado as entidades na preocupação de 

quantificar seu passivo ambiental”. Ao comprador interessa saber a 

totalidade dos passivos de uma empresa que está sendo adquirida – 

passivos financeiros, trabalhistas, ambientais –, pois seu valor deve ser 

descontado de seu preço. Quando a empresa à venda não dispõe de 

informações contábeis confiáveis, leva o comprador a exigir uma auditoria 

ambiental para avaliação do passivo. 

Por conta da legislação ambiental, novas regras de contabilidade 

estão emergindo e não somente os passivos começam a ser contabilizados 

em certas empresas, mas também os custos de certas atividades, tornando 

possível que esses custos sejam levados em conta na análise de viabilidade 

econômica de novos investimentos. 

Isso pode ser mais um incentivo para as empresas tomarem medidas 

preventivas durante suas atividades. Ademais, no caso da desativação, se 

esta for planejada desde a concepção do empreendimento, por uma 

avaliação de impacto ambiental ou outros instrumentos de planejamento, 

podem-se reduzir, de modo significativo, os custos de encerramento e, 

portanto, o passivo, dando ao contador a oportunidade de participar do 

processo utilizando os recursos da Contabilidade (KRAEMER, 2001) e não 

se tornando omisso de sua responsabilidade maior, que é a de fornecer 

informações corretas aos diferentes usuários, MARTINS & DE LUCA (1994 

apud KRAEMER, 2001). 

Atenção especial deve ser dispensada para: 

Os processos de cisão, fusão, incorporação, compra e venda, 
inclusive a privatização de empresas estatais, essencialmente 
aquelas consideradas poluidoras em potencial, e que são obrigadas 
por lei a fazer investimentos em controle ambiental, podem ser 
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profundamente afetados em função do Passivo Ambiental 
(RIBEIRO, 1992). 

 

No caso dos empreendimentos florestais, durante o processo 

operacional, um de seus passivos ambientais é representado por resíduos 

sólidos. 

A falta de um plano de manejo adequado pode pesar negativamente 

para a empresa e, no caso de negociação do empreendimento, haverá 

prejuízos para os compradores se os passivos forem ignorados pelos novos 

proprietários, considerando que eles arcarão com todos os riscos e 

responsabilidades da mesma (RIBEIRO, 1992). 

Dentre outros, os passivos ambientais representam a diferença sobre 

a saúde da empresa, à medida que esses passivos podem ser mensurados 

dando ao empreendimento o valor patrimonial refletido pela situação 

ambiental em que se encontra. 

Existem fatores que pesam na questão relacionada aos passivos 

ambientais das entidades, por exemplo, as ações sociais, os imperativos 

econômicos e o ordenamento jurídico. Esses concorrem para delinear um 

quadro que sinaliza com a necessidade de mudanças nos projetos de 

engenharia para melhor adequação ambiental. 

Esta novidade é importante, pois pensar o ciclo de vida de uma 

entidade que, em decorrência de suas atividades operacionais oferece riscos 

ao meio ambiente, representa o diferencial econômico para o 

empreendimento. 

Com relação ao reconhecimento dos passivos ambientais, a ONU 

(2001) afirma que: 

Os custos relacionados com a restauração de regiões ou a 
eliminação de ativos de longa duração que a empresa está obrigada 
a cumprir devem ser reconhecidos plenamente como um passivo 
ambiental no momento em que se determine a necessidade de 
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adoção de medidas corretivas para proceder a restauração, limpeza 
ou eliminação. 

 

Algumas empresas têm demonstrado essa preocupação, como por 

exemplo, a Cia. Vale do Rio Doce (2002) que publicou em seu relatório 

anual de 2002, que: 

Os gastos relacionados ao atendimento de regulamentos ambientais 
são debitados ao custo de produção ou capitalizados quando 
incorridos. A Cia. gerencia suas relações com o meio ambiente de 
acordo com as especificações da Norma ISO 14001 e desenvolve 
programas contínuos que têm por objetivo minimizar o impacto 
ambiental de suas operações de minérios, bem como reduzir os 
custos que venham a incorrer com o término das atividades de cada 
lavra. Em 2002, a provisão para passivos ambientais corresponde 
ao montante de R$ 52 milhões (R$ 66 milhões em 31.12.2001), 
classificada em ‘Outros’ no exigível a longo prazo. 

 

As florestas utilizadas pela empresa para a extração de matéria-prima 

resultarão na ocorrência da exaustão desse ambiente natural, devendo, 

portanto, ser feito com plano de manejo para não comprometer futuramente 

a necessidade de outras gerações. 

Uma contingência é definida como uma condição, situação ou 
conjunto de circunstâncias existentes que envolvem incertezas 
relacionadas com possível ganho (...) ou perda (...) para um 
empreendimento que serão definitivamente resolvidas quando um ou 
mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. (FASB, 
1975). 

 

Portanto, as contingências podem resultar da aquisição de um ativo, 

redução de um passivo, perda ou prejuízo de um ativo ou contração de um 

passivo, sempre relacionadas com a incerteza de ocorrência de determinado 

evento ou de sua exigibilidade. Como expresso em sua conceituação, essa 

incerteza está relacionada à ocorrência de eventos futuros que podem ser 

classificados como: prováveis, razoavelmente possíveis e remotos. 
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Ainda segundo o documento, a contabilização é necessária, segundo 

o oitavo parágrafo do FAS-5, emitido pelo FASB (1975), quando uma das 

seguintes condições for conhecida: 

Informação disponível previamente para divulgação através dos 
demonstrativos financeiros indicando que é provável que um ativo 
tenha sido prejudicado ou um passivo tenha sido contraído na data 
do demonstrativo financeiro. Isto implica na condição de ser muito 
provável que um ou mais eventos futuros ocorrerão, confirmando o 
fato da perda; 

A quantia da perda possa ser razoavelmente estimada. 

 

Cabe um alerta quanto ao impacto dos passivos ambientais não 

reconhecidos e, portanto, não contabilizados de modo adequado. Devido ao 

habitual vulto dessas obrigações, o contador, a empresa e todas as partes 

relacionadas a ela podem estar deixando de considerar em suas análises e 

projeções a sua relação de causa e efeito, que pode causar até a 

inviabilidade do negócio e a descontinuidade da entidade em longo prazo, 

ferindo, portanto, o Princípio da Continuidade. 

 

 

3.3.4. Características essenciais dos ativos e passivos 

O patrimônio ambiental representa uma parcela do patrimônio total da 

companhia. 

Está constituído de ativos e passivos ambientais formando o 
conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa que atendem 
tanto à finalidade de proteção e conservação do meio ambiente 
quando afetado direta ou indiretamente pela entidade, quanto à 
finalidade de recuperação e as obrigações decorrentes das 
penalidades sofridas pela empresa quando agride o meio sem o 
devido reparo. Como todas as outras formas de patrimônio, 
encontra-se exposto à ação da própria empresa conforme o 
desempenho das atividades operacionais (SILVA, 2003). 
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O ativo e o passivo representam a base estrutural da entidade para 

suas atividades operacionais. A relação entre ambos tem estreita ligação 

com os resultados que poderão ser obtidos no futuro. 

Os ativos devem suportar a necessidade demandada pelos passivos, 

considerando que esses ocasionarão a entrega de dinheiro, bens ou 

serviços ao seu beneficiário, seja pessoa física ou jurídica. O Quadro 4 

apresenta os detalhes dessa relação. 

 



Ativo Passivo Considerações 
1. Incorpora um benefício futuro provável que 

envolve a capacidade, isoladamente ou em 
combinação com outros ativos, de contribuir 
direta ou indiretamente à geração de 
entradas líquidas de caixa futuras. 

 
 
 
 
 
 

2. Uma dada entidade pode conseguir o 
benefício e controlar o acesso de outras 
entidades a esse benefício. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A transação ou o evento originando o direito 
da entidade ao benefício, ou seu controle 
sobre o mesmo, já terá ocorrido. 

 

1. Contém uma obrigação ou responsabilidade 
presente com uma ou mais entidades, 
prevendo liquidação pela transferência futura 
provável ou pelo uso de ativos, numa data 
esperada ou determinável, na ocorrência de 
um evento pré-determinado, ou assim que 
seja solicitada. 

 
 
 
 
2. A obrigação ou responsabilidade 

compromete dada entidade, permitindo-lhe 
pouca ou nenhuma liberdade para evitar o 
sacrifício futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. A transação ou outro evento que obriga a 

entidade já ocorreu. 

Ativo: a empresa deve direcionar suas 
perspectivas futuras com pleno 
conhecimento de seu potencial 
operacional. 

Passivo: as obrigações não condicionam 
o limite a um único indivíduo, 
possibilitando que essa 
obrigação seja ampliada de 
acordo com a necessidade da 
situação. 

 
Ativo: deve ficar claro que os direitos 

devem pertencer a algum indivíduo 
ou alguma empresa que tenham 
pleno controle sobre os ativos. 

Passivo: deve ser evitada sanções 
sociais, morais, ou de costume, 
razões que levam à necessidade 
de as obrigações serem 
honradas para manter a 
confiança da empresa. 

 
Ativo: os benefícios econômicos devem 

resultar de transações ou eventos 
passados devendo estar sob o 
controle da empresa. 

Passivo: decorrente de um evento surgido 
de um acontecimento resultante 
de alguma conseqüência para a 
entidade. 

 
Reconhecimento: este decorre da necessidade de ser mensurável, relevante e confiável. No caso dos passivos, por exemplo, nem todos 
conseguem ter as características para tanto, entretanto, nem por isso deixará de ser um passivo. Nesse caso, o procedimento mais adequado 
seria divulgar sua existência através de notas explicativas. 
Quadro 4 – Características essenciais dos ativos e passivos 
Fonte: HENDRIKSEN & BREDA (1999) - Adaptado 
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3.3.5. Seguros ambientais 

O mercado de seguros ambientais desenvolveu-se muito nos anos 90, 

principalmente nos EUA, depois de um significativo refluxo em meados dos 

anos iniciados em 1980 (SÁNCHEZ, 2001). 

A partir do ano de 1990, contudo, as seguradoras reformularam sua 

estratégia, estudaram, com cuidado, as cláusulas das apólices e passaram a 

oferecer uma gama de novos produtos ao mercado cobrindo riscos bem 

específicos. 

Um tipo de apólice chamada cleanup cost ou remediation stop loss, 

segundo SÁNCHEZ (2001), protege o segurado contra despesas de 

remediação de um sítio que excedam o orçamento previsto. Assim, a porção 

que ultrapassar o custo previsto será coberta pelo seguro. 

Em caso de desativação do empreendimento, algumas seguradoras 

oferecem seguros destinados a assistir ao assegurado na gestão de custos 

associados a atividades de desativação de certos empreendimentos, 

incluindo o monitoramento a ser executado após o fechamento da 

instalação. 

Em países europeus o seguro ambiental também tem se 

desenvolvido, incluindo seguros contra poluição gradual, ou seja, a que 

ocorre de forma lenta e paulatina, mas sempre de forma involuntária. 

França, Itália e Holanda são alguns países que adotam esse tipo de seguro, 

que é coberto por um pool de seguradoras. SÁNCHEZ, (2001). 

A apólice brasileira, de acordo com o tipo do contrato, cobre danos 

pessoais e materiais causados a terceiros, inclusive as despesas 

necessárias à descontaminação dos terrenos de terceiros; cobre também 

despesas de contenção, isto é, gastos que têm a finalidade de reduzir as 

conseqüências de um evento de poluição em curso (POLIDO, 1995). No 

entanto, uma pesquisa sobre o assunto constatou que esse tipo de seguro é 

muito pouco usado no Brasil MACDOWELL & CORRÊA (1997 apud 
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SÁNCHEZ, 2001), entretanto, de tempos em tempos, existem debates sobre 

a oportunidade de exigência de seguro obrigatório para atividades que 

apresentem elevado risco de poluição. 

Segundo FERREIRA (1998), ao fazer referência a uma reportagem, 

destaca que no início dos anos de 1990 as empresas dos EUA gastariam 

cerca de US$ 150 bilhões na recuperação do meio ambiente. Fato desta 

natureza remete a uma preocupação de constituir uma garantia que possa 

dar à empresa tranqüilidade financeira em não ter que arcar com eventuais 

gastos decorrentes de situações que envolvam questões ambientais. 

No Brasil já existiram provocações, no âmbito legislativo, para propor 

a obrigatoriedade de um seguro relacionado à poluição, mas, entretanto, as 

empresas do setor têm-se colocado contra essa obrigatoriedade, pois isso 

poderia incentivar a negligência dos poluidores e algumas companhias de 

seguros poderiam sair do mercado devido aos altos riscos (POLIDO, 1995).  

Vale lembrar que: 

Ao aceitar fazer um seguro de responsabilidade civil por poluição, 
as seguradoras naturalmente tomam uma série de precauções, 
incluindo uma inspeção ou mesmo uma auditoria ambiental na 
empresa, e estabelecem o prêmio em função das práticas de gestão 
adotadas pelo segurado, de seu histórico ambiental e do grau de 
risco associado à atividade que exerce. Além dos prêmios 
relativamente elevados há sempre uma franquia que pode ser 
significativa. (SÁNCHEZ, 2001). 

 

Diante desse enfoque que, por envolver questões financeiras da 

empresa, deve ser bem pensado para que venha se tornar uma alternativa, 

FERREIRA (1998) indica a “gestão ambiental” como uma forma da empresa 

se manter organizada, considerando que: 

O processo de gestão ambiental leva em consideração todas 
aquelas variáveis de um processo de gestão, tais como o 
estabelecimento de políticas, planejamento, um plano de ação, 
alocação de recursos, determinação de responsabilidades, decisão, 
coordenação, controle (...) visando principalmente o 
desenvolvimento sustentável. 
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Questões anteriores eram levantadas, de forma pontuais, que “alguns 

empresários já reconhecem publicamente que a proteção e a preservação 

do meio ambiente podem propiciar um melhor fluxo de rendimento para suas 

empresas” (RIBEIRO, 1992). 

Cabe destacar que para um bom desenvolvimento econômico 

sustentável a empresa deve levar em conta que os “investimentos são cada 

vez mais em tecnologias de proteção e preservação do meio ambiente e, em 

alguns casos, até mesmo antecipando-se às exigências da legislação”. 

Esse procedimento: 

Tem contribuído para tornar os processos produtivos mais 
eficientes, proporcionando menor margem de refugos, fato que 
reduz o custo total dos insumos e o volume de emissão de resíduos 
líquidos, gasosos ou sólidos. 

 

A associação das questões que envolvem gestão e ambiente de 

mercado, juntamente com políticas públicas explícitas e compromissos 

empresariais firmes, constituem-se em uma caixa de ferramenta que, se 

convenientemente utilizada, pode prevenir a formação de passivos 

ambientais, dando ao empreendimento maior solidez para sua continuidade, 

evitando, dessa forma, ter que acionar uma seguradora para cobrir eventuais 

danos ambientais. 

 

 

3.4. Evidenciação 

A História registra que, no início, o objetivo principal do uso da 

informação contábil pelo Homem era apenas o de prover a medição do seu 

patrimônio físico. Com o desenvolvimento da sociedade, essa informação 

contábil passou a ser mais extensiva, tendo mais alcance para ser utilizada 
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nos controles administrativos, inventários e o governo para realizar a 

cobrança de impostos. 

O indivíduo, ao iniciar um negócio, deve pautar-se em estabelecer 

quais os objetivos que pretende atingir e, a partir desses objetivos, 

estabelecer as estratégias a serem implementadas. 

Com o advento da Revolução Industrial e devido ao surgimento de 

grandes corporações, os objetivos da Contabilidade consolidaram-se em 

prezar por informações relevantes e úteis. Diante dessa realidade, cresce a 

utilização da informação contábil, necessitando, ainda, de modernas 

tecnologias para sedimentar uma performance que seja aceitável dentro 

desse novo recurso. 

O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) enfatiza 

que a Contabilidade: 

Representa um sistema de informação e avaliação destinado a 
prover seus usuários com demonstrações e análise de natureza 
econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à 
entidade objeto de contabilização. (IBRACON, 1992). 

 

Para reforçar essa posição pode-se destacar que a decisão sobre o 

que é útil, ou não, para a tomada de decisões econômicas é muito difícil de 

ser avaliado na prática. Isto exigiria um estudo profundo do modelo decisório 

de cada tipo de tomador de decisões que se vale dos dados contábeis. 

Na verdade, a grande dificuldade, ainda, é identificar qual informação 

divulgar, quantidade e volume, momento e como fazê-lo de maneira que 

atenda à necessidade do usuário. O ideal, talvez, fosse a construção de um 

arquivo básico de informação contábil, que possa ser utilizado, de forma 

flexível, por vários tipos de usuários, cada um com ênfase diferente nesse ou 

naquele tipo de informação, nesse ou naquele princípio de avaliação, porém, 

extraídos do arquivo básico estabelecido pela Contabilidade, vide Figura 3. 
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A informação, também, desempenha um papel importante em termos 

de confirmação ou correção de expectativas anteriores. Raramente as 

decisões são tomadas de forma isolada. A informação a respeito do 

resultado de uma decisão, com freqüência, é um dado crucial para a tomada 

de decisão segundo (HENDRIKSEN & BREDA, 1999) e o fluxo da Figura 3 

busca representar essa necessidade de manutenção do giro da informação 

nos ambientes internos ou externos à empresa. 

No Brasil, as sociedades anônimas, por obrigatoriedade da Lei 

6.404/765, devem divulgar seus balanços de acordo com os termos 

estabelecidos, possibilitando aos usuários terem conhecimento sobre a 

situação patrimonial do empreendimento. 

Sob o enfoque contábil, os balanços transmitem aos acionistas e 

investidores informações essenciais para que avaliem o desempenho das 

empresas e tomem decisões quanto à melhor alocação de seus fundos. 

Visando a garantir a idoneidade e confiabilidade das informações prestadas, 

os balanços são submetidos a auditores independentes, que os analisam e 

emitem um parecer, usualmente publicado junto com o balanço e o relatório 

da diretoria. 

                                                 
5 Lei nº 6.404/76 estabelece procedimentos adotados pelas sociedades anônimas de capital 
aberto (Conhecida como “Lei das SA's”). 
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Figura 3 – Arquivo: banco de informações contábeis
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Também nos EUA as diretrizes de Contabilidade exigem a divulgação 

dos balanços anuais. Nesse sentido, os balanços apresentam os montantes 

estimados dos passivos ambientais. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em seu ofício circular 

01/2003, destaca as Contingências Passivas, ressaltando que: 

Quando a chance de sua ocorrência for provável, e o montante 
envolvido puder ser razoavelmente estimado, a CVM entende (...), 
a constituição da provisão torna-se imperiosa. Em linha com as 
Normas Internacionais de Contabilidade, é entendimento desta 
CVM que uma incerteza deve ser classificada como provável 
quando a chance de sua ocorrência for superior à de não 
ocorrência. Contudo, caso o montante envolvido não possa ser 
razoavelmente estimado, toda e qualquer informação deve ser 
divulgada, pelo menos, em nota explicativa, de modo que os 
usuários das demonstrações financeiras possam tomar 
conhecimento dos riscos contingentes a que uma dada companhia 
está sujeita. (...). A CVM entende, adicionalmente, que os 
benefícios de prestação de informações relevantes sobre passivos 
contingentes, mesmo com chance de ocorrência remota, suplantam 
em muito os prováveis custos a serem incorridos na preparação da 
informação (Grifos originais). 

 

Existe, atualmente, uma preocupação da sociedade em saber como a 

empresa está utilizando os recursos colocados à sua disposição, ou se ela é 

uma “empresa suja” e, ainda, qual o volume de investimento na proteção do 

meio ambiente, em educação, em treinamento etc., ou seja, qual o seu 

desempenho social. 

Essa é uma questão que tem revelado uma nova postura nas 

organizações que, preocupadas em gerenciar o seu negócio, utilizam a boa 

conduta social como um dos instrumentos de aferição nas decisões 

estratégicas da organização, entretanto, no momento de divulgar RIBEIRO 

(1992) destaca que o “relatório de administração, normalmente, limita-se à 

apresentação de dados quantitativos, sujeitos, portanto, a uma variável dose 

de subjetivismo”. Sem generalizar, portanto, os relatórios ficam “vazios” de 

informações que possam melhor evidenciar a verdadeira realidade da 

empresa. 
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A informação tem sua importância definida no contexto empresarial e 

deve ser levada em consideração diante do cenário em que a entidade 

esteja inserida. 

Para que a entidade atinja seus objetivos, sem perder de vista esse 

cenário, a contabilidade da empresa deverá preocupar-se em manter os 

dados gerados no dia-a-dia sempre em condições de poder montar os 

relatórios contábeis representados pelas demonstrações financeiras, para 

que o mercado possa ter evidenciado a situação da entidade, ou seja, de 

acordo com a CVM (2003) “toda a informação que for relevante para a 

avaliação da situação patrimonial presente e futura” deve ser evidenciada, 

prossegue: 

Especialmente, os compromissos e obrigações futuras que possam 
vir a ter impacto das situações patrimonial e financeira da 
companhia, mesmo que ainda não se caracterizem como 
exigibilidades e, portanto, ainda não estejam reconhecidas nas 
demonstrações financeiras. Da mesma forma os ativos 
contingentes, que, por atendimentos aos princípios contábeis, não 
devam ser reconhecidos contabilmente, devem ser divulgados em 
nota com a descrição da sua natureza, o valor potencial e a 
expectativa da companhia sobre a sua eventual realização. 

 

Para FERREIRA (1998) “O modelo de informação deve ter a 

capacidade de apresentar as informações necessárias à tomada de decisão 

e à avaliação do desempenho da gestão ambiental”. 

• Pela posição da autora, percebe-se que existe necessidade de 

que a informação ambiental seja compatível com a necessidade 

da decisão para que possam influenciar nos resultados que foram 

planejados. A despeito dessa condição FERREIRA (1998) chama 

atenção para que a informação contenha “clareza, precisão e 

relevância”. 
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Disponibilizando esses quesitos nas informações, considera-se que o 

resultado possa ser alcançado com base em dados mais consistentes, ou 

seja, o mais próximo da realidade possível, uma vez que a: 

Convenção da Materialidade vem exigir, ainda que de forma 
implícita, que os gastos ambientais sejam considerados pela 
contabilidade: ‘o contador deverá, sempre, avaliar a influência e 
materialidade da informação, evidenciada ou negada para o 
usuário à luz da relação custo-benefício, levando em conta 
aspectos internos do sistema contábil (...)’. RIBEIRO (1992). 

 

Em se tratando de demonstrações financeiras publicadas, a Lei  

6.404/76 não prevê que estejam nas demonstrações dados que evidenciem 

de forma direta a questão ambiental. Entretanto, a mesma Lei dá condições 

para que essas informações sejam contempladas em notas explicativas e 

farão parte do conjunto de relatórios publicados. A partir dos dados 

publicados, a sociedade e usuários podem decidir sobre a entidade e seu 

futuro, considerando os fenômenos patrimoniais ocorridos, possam ser 

usados como subsídio gerencial, e a empresa tenha, nas situações 

ambientais verificadas, a viabilidade de prover sua continuidade dentro dos 

conceitos de desenvolvimento sustentável. 

Cabe lembrar que “as informações são de caráter operacional quanto 

às características e segurança dos equipamentos adquiridos e, em alguns 

casos, informações quanto aos reflorestamentos realizados” (RIBEIRO, 

1992). 

Por oportuno, as notas explicativas representam um instrumento 

complementar para a empresa utilizar com informações adicionais de seu 

estado patrimonial, sugerindo, quando necessário, tratamentos adequados 

de acordo com a situação. 

O reconhecimento e contabilização de uma obrigação ambiental 

somente no momento de seu pagamento são práticas incorretas, uma vez 

que, de acordo com o Princípio da Realização da Receita e da Confrontação 
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das Despesas, também conhecido como Princípio da Competência do 

exercício, esse tipo de procedimento não pode ser aceito. 

Entretanto, é necessário reconhecer os sacrifícios da organização 

inerentes ao processo de geração de receitas. Sendo assim, se a empresa, 

em seu processo produtivo atual está sacrificando o meio ambiente e por 

isto incorrerá no futuro em algum tipo de gasto ambiental proveniente da 

atividade de hoje, necessário torna-se o respectivo registro contábil, sob 

pena de impactar, de modo positivo, no resultado do exercício atual e, de 

modo negativo, no resultado dos exercícios futuros. 

Essa prática pode acarretar uma informação equivocada aos usuários 

acerca do patrimônio da organização, considerando a ausência de 

transparência e fidedignidade. 

 


