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RESUMO 
 

 

VELLANI, Cassio. Luiz. A ciência contábil e a eco-eficiência dos negócios. 138 p. 
Dissertação (Mestrado em Contabilidade e Controladoria) - Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2007. 
 

Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade 
Empresarial são conceitos que convergem para o mesmo objetivo: integrar os aspectos 
econômicos, sociais e ecológicos dos negócios. A eco-eficiência pode ser utilizada para 
integrar desempenho econômico e ecológico. Há no mercado divulgação de empresas que 
mantém ações que visam à proteção ambiental. No entanto, para contribuir para a 
sustentabilidade do negócio essas atividades devem convergir para a eco-eficiência. Para isso, 
a ação ecológica empresarial deve atuar sobre os resíduos emitidos pelas operações da própria 
empresa e os gastos nelas incorridos devem resultar em benefícios econômico-financeiros ao 
negócio. Nesse contexto, este estudo identifica a seguinte pergunta de pesquisa: em termos 
contábeis, como podem ser categorizadas as ações ecológicas empresariais para fornecer 
informações sobre eventos relacionados com a eco-eficiência do negócio? O objetivo desta 
dissertação é: categorizar as ações ecológicas empresariais visando o fornecimento de 
informações econômico-financeiras sobre eventos relacionados com a eco-eficiência do 
negócio. Este trabalho, por meio de um estudo de corte transversal, análise de conteúdo, 
pesquisa exploratória, descritiva, básica e indutiva, identifica 608 exemplos de ações 
ecológicas mantidas por empresas, das quais 450 atuam sobre elementos não relacionados 
com os próprios detritos por meio de programas de desenvolvimento sustentável, educação 
ambiental, reciclagem, preservação e recuperação; e 158 sobre os resíduos emitidos pela 
própria companhia durante o processamento de seus produtos e serviços em quatro direções: 
I. reduzir o consumo de insumos, substituir os não-renováveis por renováveis, reciclados ou 
retirados de forma ecológica; II. transformar resíduos em insumos; III. transformar resíduos 
em produtos; IV. promover a coleta seletiva de lixo, reduzir a emissão de resíduos, neutralizar 
o efeito tóxico dos resíduos e cumprir com obrigações contratuais. Há duas categorias para as 
ações ecológicas empresariais. As que podem aumentar a eco-eficiência do negócio ficam 
separadas dos programas voltados ao desenvolvimento sustentável da sociedade, mas externos 
ao negócio da empresa. Isso organiza os gastos e resultados incorridos nas ações ecológicas 
empresariais e gera informação sobre o caminho para a empresa integrar desempenho 
ecológico e econômico. O objetivo deste trabalho foi alcançado, pois identifica uma forma de 
organização capaz de favorecer o processo de fornecimento de informações sobre os fluxos 
monetário e físico envolvidos com inputs e outputs do sistema empresa e o efeito das ações 
ecológicas nesses fluxos. Esse tipo de informação é útil para os executivos da gestão 
ambiental administrarem a eco-eficiência do negócio e pode ser fornecida pelo subsistema da 
ciência contábil chamado de Contabilidade Ambiental ou Contabilidade da Gestão Ambiental. 
Por fim, a pesquisa resulta em um sistema de gestão da eco-eficiência empresarial e aponta 
caminhos para futuros estudos.  

 
Palavras-chave: Sustentabilidade Empresarial. Eco-eficiência. Contabilidade da Gestão 
Ambiental. 



 

ABSTRACT 
 

 

VELLANI, Cassio Luiz. The accounting and the eco-efficiency of the businesses. 138 f. 
Dissertation (Master) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 

 

Sustainable Development, Corporative Social Responsibility and Enterprise Sustainability 
are concepts that converge the same to objective: to integrate the economic, social and 
ecological aspects of the businesses. The eco-efficiency can be used to integrate economic 
and ecological performance. It has in the market spreading of companies that keeps actions 
that aim at the environmental protection. However, to contribute for the sustainability of the 
business these activities they must converge to the eco-efficiency. For this, the enterprise 
ecological action must act on the residues emitted for the operations of the proper company 
and the expenses in incurred them must result in economic-financial benefits to the business. 
In this context, this study it identifies the following question of research: in accounting terms, 
how can be categorized the enterprise ecological actions to supply information on events 
related with the eco-efficiency of the business? The objective is: to categorize the enterprise 
ecological actions being aimed at the supply of information economic-financiers on events 
related with the eco-efficiency of the business. This dissertation, by means of study of 
transversal cut, content analysis, explorer, descriptive, basic and inductive research, 
identifies 608 examples of ecological actions kept by companies, of which 450 act on elements 
unrelated to the debris of the proper firm by means of programs of sustainable development, 
environmental education, recycling and preservation and recovery; and 158 act on the 
residues emitted for the proper company during of the processing of its products and services 
in four directions: I. to reduce the consumption of raw materials, to substitute not renewed 
them for renewed, recycled or removed of ecological form; II. to transform residues into raw 
materials; III. to transform residues into products; IV. to promote the garbage collection 
selective, to reduce the emission of residues, to neutralize the toxic effect of the residues or to 
fulfill with contractual obligations. It has two categories for the enterprise ecological actions. 
The ones that they can increase the eco-efficiency of the business are separate of the 
programs directed to sustainable development of the society, but external to business of the 
company. This organizes the expenses and results incurred into the enterprise ecological 
actions and generates information on the way it company to integrate ecological performance 
and economic. The objective of this work was reached, therefore it identifies a form of 
organization capable to favor the process of supply of information on the monetary and 
physical flow involved with inputs and outputs of the system company and on the effect of the 
ecological actions in these flows. This type of information is useful for the executives of the 
environmental management to manage the eco-efficiency of the business and can be supplied 
by the subsystem of accounting call of Environmental Accounting or Environmental 
Management Accounting. Finally, the research results in a enterprise eco-efficiency 
management system and points a way with respect to future studies. 
  

Keywords: Enterprise Sustainability. Eco-efficiency. Environmental Management Accounting. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As empresas, sob a ótica das Finanças, operam para gerar valor ao acionista. O 

Marketing complementa e considera que os negócios existem para atender as necessidades do 

cliente. Economistas afirmam que a razão de existência da companhia é reduzir custos de 

transação. Afinal, qual a função da empresa?  

Romm (1996), de forma sistêmica, reflete que a empresa existe para ela mesma e para 

a sociedade onde está inserida. Quando a firma é considerada como um sistema aberto, sua 

função se amplia e manter-se em equilíbrio com outros sistemas passa a ser sua razão de 

existência.  

A empresa gera valor ao acionista, atende as necessidades dos clientes e reduz os 

custos de transação para ser um sistema sustentável e contribuir para sua continuidade e do 

meio onde está inserida. Meadows (1982) amplia essa interdependência e explica que um 

sistema consiste num conjunto de elementos interligados.  

Uma empresa pode ser compreendida como um sistema, pois representa um conjunto 

de elementos inter-relacionados que trabalham integrados no desempenho de determinadas 

funções. Há interdependência e interligação entre os elementos internos e externos ao sistema 

empresa. A relação entre os mesmos pode influenciar o funcionamento da empresa e atingir a 

sociedade.   

Mortal e Mortal (2005) cogitam que ver a empresa como um sistema aberto permite 

análise geral do negócio e proporciona reflexão sobre sua responsabilidade social, pois elas 

são sistemas que interagem com outros sistemas formando um todo. Diante disso, nota-se a 

importância das empresas caminharem para a sustentabilidade, pois para garantirem sua 

continuidade necessitam cuidar de certos elementos externos ao seu negócio.  
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De forma genérica, Callenbach et al. (1999) visualizam a empresa como uma célula 

que, independente do ramo do negócio - fabricação de mercadorias, prestação de serviços ou 

manipulação de informações -, dá ingresso a alguma coisa, processa de várias formas e gera 

novos produtos e resíduos.   

As atividades de processamento de serviços e produtos fazem parte de um fluxo e 

representam o fluxograma do negócio (metabolismo da célula). Este é formado pelo conjunto 

de relações entre os elementos internos e externos à empresa envolvidos com o negócio. A 

qualidade dessas relações influencia na continuidade da empresa. Então, como uma célula, a 

empresa é interdependente e interligada com seu meio externo, vive para si própria e para o 

meio ao qual pertence. 

Ademais, Sá (2001) e Borger (2001) visualizam uma empresa como uma célula social. 

Isto significa que, se o objetivo do negócio for somente o lucro sem oferecer benefícios a 

terceiros, pode ser nociva ao meio onde está inserida. Sendo nociva à sociedade, certamente 

será ruim para a si própria.   

Segundo as idéias retro explanadas as empresas são interdependentes e interligadas à 

economia, à sociedade e aos ecossistemas. Por isso, a qualidade de suas relações com todos os 

elementos ao seu redor influencia na continuidade de seus negócios. Percebe-se que isso 

estimula as empresas a repensarem sobre suas responsabilidades perante a sociedade para 

conseguir se manter no mercado e gerar valor ao acionista. As firmas estão descobrindo que 

ser responsável socialmente pode resultar em benefícios ao negócio.  

A Corporate Social Responsibility - CSR (2006) considera que a responsabilidade 

social não possui uma definição universal, e pode ser percebida pelo setor privado como uma 

maneira de integrar a variável econômica, social e ecológica. Essas três dimensões da 

responsabilidade social são conhecidas no mercado internacional como Triple Bottom Line -

TBL da Sustentabilidade Empresarial. 
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Os conceitos �Responsabilidade Social Corporativa� e �Sustentabilidade Empresarial� 

convergem para o mesmo objetivo: integrar os interesses econômicos, sociais ecológicos. De 

acordo com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas - Gvces 

(2006) e a Sustainable Measures (2006), essa integração pode tornar um negócio sustentável.   

Ao mesmo tempo em que a empresa proporciona valor aos seus acionistas também 

pode fornecer educação, cultura, lazer e justiça social à comunidade; e para a proteção da 

diversidade e vida dos ecossistemas. Assim, na busca por sustentabilidade ações são 

programadas para obter desempenho social, ecológico e econômico.  

Esta dissertação trata das atividades promovidas por empresas para obter desempenho 

ecológico. As ações mantidas por empresas com finalidades relacionadas com a proteção do 

meio ambiente são chamadas, nesta dissertação, de �ações ecológicas empresariais (ou 

atividades ambientais)�; e os gastos nelas incorridos de �gastos ambientais�.  

Uma ação ecológica empresarial representa um conjunto de tarefas correlatas e inter-

relacionadas com a finalidade de proteção dos ecossistemas. Programas que visam o 

tratamento do efluente; a reciclagem de resíduos permitindo seu reuso ou sua venda; o 

aumento da eficiência no uso de insumos; a obtenção de certificações; fornecer educação 

ambiental; preservação e recuperação dos ecossistemas são exemplos de ações ecológicas 

empresariais. 

Os Programas Ambientais são constituídos por um conjunto de recursos destinados à 

realização de determinado objetivo relacionado com a proteção do meio ambiente e podem 

atuar sobre os resíduos emitidos pela própria empresa durante o processamento de seus 

produtos e serviços ou sobre outros elementos.   

Por exemplo, gastos podem ser incorridos para transformar resíduos em insumo ou em 

produto, neutralizar o efeito tóxico dos resíduos, coleta seletiva de lixo ou reduzir a emissão 
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de resíduos. Todas essas ações ecológicas protegem o meio ambiente dos resíduos gerados 

pelas operações da própria companhia.  

Já programas de educação ambiental direcionados à comunidade têm a função de 

desenvolver a capacidade intelectual do ser humano sobre a importância e modo de proteger 

os ecossistemas. Apesar de serem importantes para a disseminação de conceitos e atitudes que 

contribuem para o desenvolvimento sustentável da sociedade, não anulam ou reduzem o efeito 

tóxico dos resíduos emitidos durante o processamento dos produtos e serviços da empresa. 

  

Antecedentes do problema 

 

Empresas que não mantêm ações para atuar sobre seus próprios resíduos não são 

capazes de integrar desempenho ecológico e econômico. Sustentabilidade pode ser alcançada 

quando há concomitantemente desempenho econômico, social e ecológico. Assim, uma ação 

ecológica somente aumenta a sustentabilidade quando integra desempenho econômico e 

ecológico.  

Segundo May, Lustosa e Vinha (2003) o termo eco-eficiência é o que melhor traduz a 

meta de integrar eficiência econômica e ecológica. Esse conceito busca ao mesmo tempo 

reduzir os custos empresariais e eliminar, durante todo o processamento dos produtos e 

serviços, o impacto negativo das operações empresariais sobre os ecossistemas.  

A eco-eficiência significa integrar desempenho econômico e ecológico. Para isso, os 

gastos incorridos nas atividades ambientais devem gerar benefício econômico-financeiro 

(desempenho econômico) e a finalidade dessas ações deve ser atuar sobre os resíduos 

emitidos pela própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços 

(desempenho ecológico).  
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Para o WBCSD (1996) a eco-eficiência é alcançada quando uma empresa, por meio do 

fornecimento de bens e serviços a preços competitivos, consegue satisfazer as necessidades 

humanas, trazer qualidade de vida, reduzir progressivamente o impacto ambiental e o 

consumo de recursos ao longo de suas operações, a um nível, no máximo, equivalente à 

capacidade de sustentação estimada da Terra.  

Eco-eficiência expressa a competência da empresa em operar sem contaminar o meio 

ambiente e consumir recursos naturais conforme a capacidade de sustentação dos 

ecossistemas. Negócio eco-eficiente reduz o desperdício e obtém mais lucros. De acordo com 

Schmidheiny (1996) e Helminen (2000) eco-eficiência significa um processo que direciona os 

investimentos e o desenvolvimento de tecnologias para gerar valor ao acionista, minimizar o 

consumo de recursos e eliminar o desperdício e a poluição.  

O alcance da eco-eficiência depende, então, da finalidade da ação ecológica e do 

resultado econômico-financeiro-ambiental-operacional dos gastos ambientais.  

Este trabalho não analisa se os gastos incorridos nas ações ecológicas empresariais 

geram benefício econômico-financeiro ao negócio. Na verdade, sugere-se que essa etapa seja 

elaborada por futuros estudos. Nesta dissertação são analisadas as finalidades das ações 

ecológicas empresariais.  

 

O problema 

 

Na busca por sustentabilidade as empresas podem observar quais ações ecológicas são 

capazes de tornar seus negócios mais eco-eficientes. Para isso, a contabilidade deve estar 

estruturada para fornecer informações sobre o fluxo físico e monetário envolvidos com as 

entradas e saídas do sistema empresa e o efeito da manutenção de ações ecológicas sobre 

esses fluxos.  
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Com intuito de organizar os eventos empresariais relacionados com a proteção do 

meio ambiente o problema de pesquisa desta dissertação se resume no seguinte 

questionamento: 

 

Em termos contábeis, como podem ser categorizadas as ações ecológicas 

empresariais para fornecer informações sobre eventos relacionados com a eco-

eficiência do negócio? 

 

O objetivo  

 

O objetivo, segundo Richardson (1999), define o que se busca com a execução da 

pesquisa. Esta dissertação almeja:  

 

Categorizar as ações ecológicas empresariais visando o fornecimento de 

informações econômico-financeiras sobre eventos relacionados com a eco-

eficiência do negócio.  

 

A categorização das ações ecológicas visa contribuir para o gerenciamento ecológico 

dos negócios, neste sentido, esta dissertação explorará e descreverá a variável �finalidade da 

ação ecológica empresarial�. 

A identificação das ações ecológicas empresariais com base nas suas finalidades pode 

ser útil para a gestão ambiental da empresa. Mostra aos executivos para o que ou para onde os 

recursos voltados para a proteção dos ecossistemas estão sendo consumidos.  

Por se tratar de um trabalho dentro da ciência contábil, na consecução de seus 

objetivos esta dissertação explanará sobre as propostas existentes para divulgar o fluxo 
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monetário e não-monetário das entradas e saídas do sistema empresa e o efeito das ações 

ecológicas empresariais sobre esses fluxos.   

Os resultados desta dissertação em conjunto com futuros estudos podem contribuir 

para a evolução da ciência contábil. [m1]A categorização das ações ecológicas empresariais 

pode resultar num sistema de gestão ambiental capaz de gerar informação útil para tomada de 

decisões.  

  

A metodologia  

 

Metodologia pode ser vista como o caminho percorrido pelo pesquisador para alcançar 

seu objetivo, que é a categorização das atividades ambientais mantidas por empresas. Assim, 

pode-se afirmar que as ações ecológicas empresariais se constituem no fenômeno a ser 

estudado nesta dissertação. 

 Para estudar esse fenômeno, este trabalho utiliza as pesquisas exploratória e descritiva.  

Conforme Collis e Hussey (2005) esses tipos de pesquisas são adequados quando há poucos 

estudos anteriores sobre o assunto e há pretensão em descobrir padrões, idéias, hipóteses e 

obter informações sobre as características comportamentais de um determinado problema.  

Para identificar as ações ecológicas em diferentes empresas de diferentes setores, 

formatos e tamanhos usou-se um estudo de corte transversal. Segundo Collis e Hussey (2005) 

é um tipo de metodologia positivista utilizado para obter informações sobre uma ou mais 

variáveis em díspares contextos.   

Esta pesquisa é básica. De acordo com Collis e Hussey (2005), o resultado nesse caso, 

ao contrário da pesquisa aplicada, decorre de forma mais acadêmica e busca contribuir para a 

evolução do conhecimento contábil.  
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Este estudo, por meio da observação empírica, encontra padrões e características 

específicas entre as finalidades das ações ecológicas empresariais. Classifica-se como 

indutivo, dado que a lógica vai do particular para o geral.   

Para o pesquisador em negócios o laboratório e os objetos de estudos são as empresas 

e seus mercados. Quando desejam explorar certos processos e atividades empresariais, os 

pesquisadores em contabilidade e controladoria abordam as firmas de diversas formas para 

obter dados, transformá-los em informações e, por fim, elaborar algo científico.  

Os dados abordados por este trabalho são as informações sobre ações corporativas 

com a finalidade genérica de proteger os ecossistemas, encontrados em revistas, sites 

especializados em negócios e nos Relatórios Anuais de empresas com ações listadas na 

carteira do ISE 2005 (Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São 

Paulo lançado em 1º dezembro de 2005). Acredita-se que nos Relatórios Anuais das empresas 

ISE 2005 podem ser identificadas ações ecológicas empresariais.   

Este trabalho utiliza a análise de conteúdo para identificar finalidades das atividades 

ambientais. Conforme Richardson (1999), esse método de análise de dados consiste 

basicamente na codificação, categorização e quantificação da informação. Collins e Hussey 

(2005) concordam com tal definição e afirmam que é a ferramenta de diagnóstico empregada 

por pesquisadores para converter sistematicamente textos em variáveis numéricas para análise 

quantitativa de dados.  

Na análise de conteúdo o pesquisador deve ter bem definido o que busca e ser objetivo 

na coleta de dados. De acordo com isso, este trabalho visa identificar, nos materiais 

abordados, ações ecológicas empresariais e verificar se as mesmas atuam sobre os resíduos 

emitidos pelas operações do próprio negócio ou se agem sobre outros elementos.   
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Por esse caminho e com o uso dessas ferramentas metodológicas (estudo de corte 

transversal, análise de conteúdo, pesquisa exploratória, descritiva, básica e indutiva) este 

trabalho almeja alcançar seus objetivos e responder a pergunta de pesquisa.  

  

Estrutura desta dissertação 

 

O pesquisador necessita, basicamente, de dois elementos para alcançar seu objetivo: 

metodologia e referencial teórico. Metodologia é o caminho percorrido pelo pesquisador e o 

referencial teórico compreende os conceitos necessários para trilhá-lo com mais maturidade e 

de forma mais científica. O referencial teórico possibilita o entendimento, o raciocínio e a 

lógica envolvida na pesquisa empírica. 

Esta dissertação possui 4 capítulos, um conjunto de referências bibliográficas e um 

glossário. Os capítulos 1 e 2 compreendem o referencial teórico e descrevem os conceitos 

relevantes. No capítulo 3 são apresentados os aspectos metodológicos. No capítulo 4, as 

considerações finais são expostas. Em seguida são listadas as referências bibliográficas e por 

fim, o glossário onde constam as definições de alguns termos técnicos de uso restrito.  
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1. ASPECTOS GERAIS 

 

 

Neste capítulo são expostos temas como Sustentabilidade Empresarial, exigências 

legais, exigências contratuais e ecologia.  

 

1.1 Sustentabilidade Empresarial 

 

A UN (2007) define desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações em 

satisfazerem suas próprias necessidades. Desenvolver sustentavelmente significa promover o 

desenvolvimento econômico concomitantemente à preservação do meio ambiente.  

O termo desenvolvimento sustentável define como práticas empresariais sustentáveis 

aquelas que conseguem oferecer produtos e serviços que satisfaçam as necessidades de seus 

clientes e gerem valor aos acionistas sem comprometer a continuidade da sociedade e dos 

ecossistemas ao redor de suas operações. 

Devido ao destaque dado ao desenvolvimento sustentável nos encontros e fóruns 

internacionais, Souza (2003) afirma que a variável de grande relevância nos anos 90 foi a 

preservação do meio ambiente. Certamente as empresas ao perceberem essa tendência 

planejam ações ecológicas para atender às necessidades de seus acionistas e demais 

colaboradores.  

Outro fato que justifica a relevância da inserção da variável proteção do meio 

ambiente no planejamento estratégico das empresas foi a criação em 1991 do Conselho 

Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (Business Council for Sustainable 
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Development). Órgão ligado à ONU objetiva estimular a comunidade internacional de 

empresários a refletir sobre o desenvolvimento industrial sustentável (SOUZA 2003). 

Nota-se que a tendência de inserir o meio ambiente no planejamento das empresas 

estimulou a criação de um conselho vinculado à ONU para discutir novas maneiras de se 

produzir produtos e serviços sem agredir os ecossistemas. 

Há também, outro fator que contribui para reforçar essa tendência. Souza (2003) cita 

os selos Green Cross e Green Seal que são endossados por duas organizações privadas nos 

EUA que revisam produtos e os concedem às empresas que alcançam os padrões exigidos 

como embalagem, biodegradabilidade, eficiência energética e o uso sustentável de recursos. 

Uma empresa pode inserir a variável proteção do meio ambiente em seu planejamento 

estratégico, obter tais selos e conseguir participar de um mercado novo ou que seu 

concorrente selado já opera.  

Dentro mesmo das empresas os gestores estão conscientes em relação ao 

desenvolvimento sustentável. Em uma pesquisa realizada pela Harvard Business Review, foi 

demonstrado o interesse de empresários e executivos pela proteção do meio ambiente. Isso 

significa que muitas empresas estão em busca do desenvolvimento industrial sustentável 

(SOUZA 2003).  

Certamente, gerentes conscientes ecologicamente terão maiores possibilidades de 

encontrar soluções lucrativas para os problemas ambientais do que outros sem conhecimento 

ambiental.  

Existe um dado para as empresas que objetivam ter maior participação no mercado 

externo. Souza (2003) constatou que empresas brasileiras com desempenho ambiental 

positivo são aquelas como maior inserção no mercado internacional. Assim, percebe-se que o 

mercado externo pode funcionar como estimulante para a manutenção de ações ecológicas 

empresariais.   
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Ademais, há também a consciência ecológica de órgãos financiadores internacionais 

dos processos produtivos. Raupp (2002) cita o Banco Interamericano de Desenvolvimento - 

BID que exige como condição para concessão de empréstimos uma política ambiental por 

parte dos tomadores.  

A consciência ecológica do investidor e as oportunidades de reduzir custos 

operacionais e financeiros somadas à situação preocupante em que se encontra o meio 

ambiente influenciam as empresas a inserir a proteção dos ecossistemas em seus 

planejamentos estratégicos. Por isso, muitas empresas mantêm ações que têm o objetivo de 

minimizar o impacto ambiental de suas operações.  

As firmas podem investir na proteção do meio ambiente, por meio de programas como 

tratamento de efluentes, reaproveitamento de água, reciclagem, separação e tratamento de 

sucata, melhorias ambientais no processo produtivo, educação ambiental etc. 

Esses programas podem resultar em benefícios às empresas. Os resultados do artigo de 

Hassel et al. (2001) indicam que desempenho ambiental positivo pode aumentar o valor de 

mercado de empresas e Vellani e Nakao (2003) concluem que investimentos ambientais 

podem reduzir custos.  

Esses estudos indicam que pode haver integração entre desempenho econômico e 

ecológico. Dados assim necessitam ser divulgados e ampliados para que as empresas 

conheçam as possibilidades de benefícios econômico-financeiros provenientes da manutenção 

de ações ecológicas.   

Além disso, Callenbach (1999) defende que os investidores e acionistas estão, com o 

passar do tempo, utilizando indicadores de sustentabilidade ecológica, no lugar da estrita 

rentabilidade, como critério para avaliar o posicionamento estratégico de longo prazo das 

empresas.  
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Esse talvez seja um dos mais importantes estímulos para a inserção da proteção do 

meio ambiente no dia-a-dia dos negócios. Quando os acionistas e investidores exigem a 

manutenção de ações ecológicas, os executivos têm que corresponder.  

Nesse mesmo sentido, Donaire (1999) explica que os indicadores sobre a contribuição 

da empresa ao desenvolvimento sustentável e de enriquecimento dos acionistas podem ser 

utilizados de forma complementar para informar sobre a capacidade de retorno de um 

investimento. 

Um negócio que não pondera a proteção do meio ambiente pode ter seu risco 

aumentado devido à emissão de algum resíduo que venha contaminar os ecossistemas e a 

sociedade. Essa contaminação pode influenciar na continuidade do negócio, pois o fluxo de 

caixa futuro trazido a valor presente pode ficar comprometido. 

O risco do negócio pode ser definido como toda a probabilidade que uma organização 

tem de não atingir os seus objetivos. Muitas vezes, a poluição pode acarretar penalidades, 

multas, paralisação das operações e causar prejuízos aos acionistas. Logo, cria-se uma 

probabilidade da empresa não atingir suas metas e o risco do negócio aumentar.  

Usar os recursos naturais de forma sustentável e efetuar investimentos na proteção dos 

ecossistemas pode reduzir riscos. Risco menor, maior a probabilidade da empresa honrar seus 

compromissos. Portanto, manter ações ecológicas empresariais pode ser um indicador da 

capacidade de retorno de um investimento.  

As Nações Unidas (ONU, 2001) explicam que à medida que a sustentabilidade, gestão 

do risco e controle dos processos começam a ser relevantes para alcance dos objetivos de um 

negócio, os gestores e os auditores das Demonstrações Contábeis ficam também cada vez 

mais interessados nas informações sobre a relação da empresa com seu meio ambiente.  

Além de reduzir o risco do negócio as empresas podem obter ganhos econômico-

financeiros com a manutenção de ações ecológicas. Brown (2002), Callenbach et al. (1999), 
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Romm (1996), Kinlaw (1997), Berry e Rondinelli (1998), Donaire (1999), Hawken, Lovins e 

Lovins (1999), Sharf (1999), Hassel, Nilsson e Nyquist (2001), Velasco, Moori e Popadiuk 

(2001), Hansen e Mowen (2001), Almeida (2002), Boneli (2002), Andrade, Tachizawa e 

Carvalho (2002), Faria (2002), Alberton (2003), Ribeiro e Souza (2004), Tinoco e Kraemer 

(2004), Ribeiro (2005), e Ben, Schneider e Pavoni (2005) citam casos de empresas que 

investiram na proteção ambiental e obtiveram redução de custos, incremento de receitas ou 

melhoria da  imagem.  

Porém, muitas vezes a manutenção de ações ecológicas empresariais não gera 

benefícios econômico-financeiros para a empresa e mesmo assim não são abandonados, pois 

podem servir para atender à legislação ambiental. 

Berry e Rondinelli (1998) explicam que os gastos em proteção ambiental, num 

primeiro momento, são incorridos em ações ecológicas de conformidade. A primeira atividade 

ambiental programada pode ser para adequar o processo produtivo à legislação ambiental. 

Com o passar dos tempos as empresas vêem oportunidades com a sustentabilidade ecológica e 

então, passam a investir em projetos que agregam valor aos resíduos.  

Por causa de exigências legais, contratuais, oportunidades de redução de custos, 

incremento de receitas e melhora na imagem corporativa, as empresas ponderam o conceito 

de desenvolvimento sustentável em suas tomadas de decisões.  

Bebbington e Gray (2001) refletem sobre a necessidade de as empresas inserirem o 

conceito de desenvolvimento sustentável na elaboração dos relatórios contábeis. Esse conceito 

está cada dia mais presente no planejamento estratégico das companhias, haja vista as ações 

empreendidas e fartamente divulgadas por meio da grande mídia e da expressiva quantidade 

de relatórios de sustentabilidade publicados.  

As empresas podem transformar seus Relatórios Anuais em verdadeiros Relatórios de 

Sustentabilidade. Baseado em SustainAbility (1994) e SustainAbility & United Nations 
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Environment Programme (1997, p.18), Bebbington e Gray (2000) explicam que as empresas 

podem ser classificadas conforme o grau e qualidade da divulgação de informações sobre sua 

relação com os ecossistemas. Há cinco estágios: 

 

○ Estágio 1 - Verde Lustroso: Nesse primeiro estágio, há pouca informação no Relatório 

Anual sobre a relação da empresa com os ecossistemas; 

○ Estágio 2 - Político: a empresa divulga apenas sua política ambiental no Relatório Anual; 

○ Estágio 3 - Descritivo: aqui já começa a ser divulgado no Relatório Anual informações 

sobre o sistema de gestão ambiental da companhia com muito texto, mas pouca figura; 

○ Estágio 4 - Estado da Arte: aqui a empresa informa seu desempenho ambiental de forma 

completa. Divulga informações físicas e monetárias. Informações no nível corporativo, 

unidade de negócio, linha de produto (ou serviço) e por unidades de produto (ou serviço). 

Tudo mais bem detalhado e reportado no Relatório Anual da companhia; 

○ Estágio 5 - Sustentabilidade: divulgação sobre a contribuição da empresa para o 

desenvolvimento sustentável das sociedades. Informam os aspectos econômicos, sociais e 

ecológicos do negócio por meio de indicadores físicos e monetários. Nesse estágio o 

Relatório Anual passa a ser divulgado com o nome �Relatório de Sustentabilidade�.  

 

Observa-se que há ainda outros dois conceitos relacionados com o de 

Desenvolvimento Sustentável: �a Responsabilidade Social Corporativa� e �a Sustentabilidade 

Empresarial�. Ambos possuem o mesmo objetivo: integrar os aspectos econômicos, sociais e 

ecológicos das empresas. 

Sustentável pode ter muitos significados. Pode qualificar tudo aquilo que se mantém 

ou ser atribuído a algo ininterrupto, cíclico, com perspectiva de continuidade. As 

características e a sustentabilidade das comunidades resultam das interações entre o meio 
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ambiente, a economia e sociedade. Assim, muitas empresas interessadas na sustentabilidade 

empresarial podem manter ações para integrar o bottom line econômico, social e ambiental. 

A inserção da Sustentabilidade Empresarial nos processos de decisão das 

organizações, das instituições e principalmente das empresas se mostra relevante para a 

continuidade de seus negócios (da parte) e da sociedade em geral (do todo). Por isso, as 

firmas podem ponderar a sustentabilidade em seus processos decisórios e inseri-la no seu 

planejamento estratégico.  

Como conceitos amplos, a Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade 

Empresarial, abrangem certas relações da empresa com as partes envolvidas no seu contexto 

mercadológico.  

A CSR (2006) considera que a responsabilidade social não possuiu uma definição 

universal, e pode ser percebida pelo setor privado como uma maneira de integrar a variável 

econômica, social e ecológica. A responsabilidade social corporativa e a sustentabilidade 

empresarial pode ser visualizada como um conjunto de atitudes nas seguintes dimensões: 

 
○ Cultura empresarial e Governança Corporativa: o conjunto de valores relacionados com a 

governança corporativa influencia a ética dos executivos no gerenciamento de seus 

negócios. Empresa ética na gestão de seus negócios significa comprometimento com a 

responsabilidade social. Exemplos: cumprimento da ética em todos os processos 

gerenciais envolvendo a empresa e a aplicação dos conceitos da governança corporativa 

em seus negócios.  

○ Relação com os colaboradores internos: a maneira como a empresa se relaciona com os 

funcionários e sindicatos podem criar um ambiente de trabalho saudável. Exemplos: 

programas de educação, esporte e plano de carreira.  

○ Relação com fornecedores: o relacionamento da empresa com seus fornecedores pode 

fortalecer os dois lados ao transacionar de forma ética e justa. Exemplos: parcerias 
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transparentes entre a empresa e seu fornecedor e exigência de documentos que 

comprovem atitudes de responsabilidade social por parte dos fornecedores.  

○ Relação com os consumidores: avaliar as possibilidades de danos aos consumidores desde 

a retirada da matéria-prima, passando pelo seu uso até o descarte final pode ser um 

indicador de responsabilidade social. Exemplos: programa com os consumidores para 

avaliar alguma qualidade de certo produto e programa de pós-venda. 

○ Relação com Comunidade, Sociedade e Governo: iniciativas, parcerias, estratégias de 

atuação na comunidade como forma de diminuir a desigualdade social e a participação em 

projetos públicos para ajudar o governo a satisfazer os desejos da coletividade contribui 

para a melhoria da sociedade. Exemplos: programas de alfabetização, assistência médica, 

eventos culturais etc.   

○ Relação com os investidores: a empresa informar seu desempenho econômico com 

transparência aos seus investidores e indicar os riscos inerentes ao negócio são atitudes de 

responsabilidade social. Exemplos: divulgação voluntária da Demonstração do Fluxo de 

Caixa, Balanço Social e Demonstração do Valor Adicionado.  

○ Relação com o Meio Ambiente: eficiência na utilização dos recursos naturais, controle de 

emissão de resíduos e a adoção de tecnologias limpas em seu processo produtivo são 

atitudes de responsabilidade social e auxilia as empresas a se tornarem ecológicas e, com 

isso, cumprem seu papel social de manter a sustentabilidade ecológica dos ecossistemas 

interdependentes e interconectados ao seu negócio. Exemplos: programas de tratamento 

de efluente para possibilitar a recirculação da água, reciclagem de resíduos, ações para 

redução de emissões, preservação e recuperação.   
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Essa última dimensão contém o fenômeno a ser estudado por esta dissertação: 

finalidade das ações ecológicas empresariais. Preocupados em gerir a relação da empresa com 

seu meio ambiente as empresas mantem atividades ambientais.  

Os países ao ponderar a variável ambiental em suas decisões elaboram leis para 

proteger os ecossistemas da poluição gerada pelas empresas. A Legislação Ambiental do 

Brasil pode ser relevante em estudos elaborados dentro da contabilidade, pois fornecem dados 

que servirão para as companhias avaliarem e planejarem os gastos necessários para deixar o 

negócio em situação de conformidade legal.  

Porém, na pesquisa empírica deste trabalho não há uma categoria ou subcategoria 

utilizada para enquadrar as ações ecológicas com a finalidade de cumprir com a legislação 

ambiental, pois na verdade a mesma obriga as empresas a manterem ações ecológicas com 

diferentes finalidades. Por ser um estímulo para as firmas investirem em proteção ambiental, 

este trabalho não poderia deixar de comentar sobe a legislação ambiental brasileira.  

 

1.2 Exigência Legal  

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), em seu artigo 225, 

todos os brasileiros têm o direito de viver em harmonia com os elementos que constituem os 

ecossistemas. Os serviços prestados pelo meio ambiente são de uso comum da sociedade 

conforme o trecho seguinte: 

 
Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
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Desta forma, o conceito legal de meio ambiente é ampliado e cria-se uma categoria 

jurídica capaz de impor, a todos que utilizam os recursos naturais, uma obrigação de zelo para 

com o meio ambiente.  

Além disso, a constituição oferece mecanismos considerados importantes para 

conciliar o uso da propriedade privada e o desenvolvimento de atividades econômicas com a 

preservação do meio ambiente. Exige-se que o uso da propriedade seja feito conforme sua 

função social e trata a defesa do meio ambiente como um dos princípios norteadores da 

atividade econômica. 

  A Lei dos Crimes Ambientais, nº. 9605, de 12/02/98, pode influenciar a continuidade 

da empresa e estimular as mesmas a manterem ações ecológicas. A referida lei dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente (complementada pela Medida Provisória nº. 1710 de 07/08/98, que dispõe sobre o 

termo de ajustamento de conduta, e regulamentada pelo Decreto nº. 3179, de 21/09/99). 

  Conforme Prado (2000) e Seguin e Carreira (1999) a Lei 9605/98 apresenta inovações 

quando admite a possibilidade de pessoas jurídicas serem penalmente responsáveis. De 

acordo com o capítulo I da Lei de Crimes Ambientais são previstas as disposições gerais, nas 

quais se encontra a inovação em relação à possibilidade de pessoas jurídicas serem 

penalmente responsáveis "[...] nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu 

representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da 

entidade" (art. 3º, caput), considerando que "[...] a responsabilidade das pessoas jurídicas não 

exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato" (art. 3º, 

parágrafo único). 

O art. 2º da lei 9.605/98 considera também responsável "[...] o diretor, o 

administrador, o membro de conselho e órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 

mandatário da pessoa jurídica que, sabendo ou devendo saber da conduta criminosa de 
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outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la." Entende-se que 

assim foi acolhida a teoria da co-autoria necessária entre agente individual e ente moral. 

O art. 4º da referida lei dispõe sobre a desconsideração da personalidade da pessoa 

jurídica "[...] sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados à qualidade do meio ambiente". 

O Capítulo II refere-se à aplicação da pena, suas modalidades � quanto às penas 

aplicáveis às pessoas jurídicas, o juiz tem a discricionariedade de condená-las à multa, penas 

restritivas de direito (art. 22) e prestação de serviço à comunidade (art. 23), isolada, 

cumulativa ou alternativamente (art. 21). Sobre estas disposições, críticas estão sendo 

formuladas, diante da discricionariedade que se ofertou ao juiz.  

A lei 9.605/98, em seu art. 24 trata sobre a possibilidade da pessoa jurídica, que for 

criada e/ou utilizada para, por exemplo, permitir a prática de crime, poder ter liquidação 

forçada e seu patrimônio, então, será perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

No Capítulo V são tipificados os crimes contra o meio ambiente (dos crimes contra a 

fauna � art. 29 a 37; dos crimes contra a flora � art. 38 a 53; dos crimes de poluição e outros 

crimes ambientais � art. 54 a 61; dos crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio 

cultural � art. 62 a 65; dos crimes contra a administração ambiental � art. 66 a 69). Cumpre 

ressaltar que essa parte deixou de prever o crime de poluição sonora (art. 59, vetado pelo 

Presidente da República). 

Por fim, o Capítulo VI dispõe sobre as infrações administrativas; o Capítulo VII trata 

da cooperação internacional para a preservação do meio ambiente; e o Capítulo VIII refere-se 

às disposições finais.  

  A Lei nº 9605/98 certamente estimula as empresas a manterem ações ecológicas 

empresariais com o objetivo de permanecer em situação de conformidade em relação à 
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legislação ambiental. Assim, evita-se o risco de sofrerem penalidades, incorrer a custos e 

interferir na continuidade de seu negócio.  

  Vale lembrar, ainda, que existe o Conselho Nacional do Meio Ambiente � CONAMA.  

Esse órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA foi 

instituído pela Lei 6.938/81 e dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

regulamentada pelo Decreto 99.274/90.  

  O CONAMA é responsável por atos como Resoluções, Moções e Recomendações que 

podem exigir investimentos em ações ecológicas empresariais, regulamentar alguma atividade 

ambiental mantida pelas empresas e até fomentar idéias inovadoras para os problemas 

ambientais.  

  Martins e Ribeiro (1995) explicam que o governo, ao aprimorar sua legislação 

ambiental com estabelecimento de parâmetros técnicos sobre a emissão de resíduos, estimula 

empresas a buscar soluções para os seus problemas de poluição. Nesse contexto, os 

executivos criativos podem transformar uma adequação ecológica em uma vantagem 

competitiva. 

  Porter e Van der Linde (1995) desenvolveram uma hipótese de que os controles 

ambientais não representam uma ameaça à empresa, mas uma oportunidade. Provavelmente 

porque as legislações ambientais forçam as empresas a buscar soluções tecnológicas para 

produzir produtos novos e ambientalmente corretos. Desse modo, convergem para as 

exigências atuais dos consumidores e grupos de interesse.  

  A ação ecológica pode também ter outras finalidades e indiretamente atender a 

legislação ambiental por tornar o processo operacional da empresa menos danoso ao meio 

ambiente. Além dos parâmetros legais há exigências contratuais que para seu cumprimento 

demandam a manutenção de ações ecológicas empresariais. 
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1.3 Exigências contratuais  

 

Compliance é um termo da língua inglesa que significa �conformidade�. Nesse 

sentido, as empresas mantêm ações ecológicas para adequar projetos ou processos em 

consonância a determinadas exigências contratuais.  

Apesar de existir vários tipos de exigências contratuais, esta dissertação expõe 

somente as encontradas durante a pesquisa empírica. Por isso, são expostos alguns pontos 

relacionados com as certificações da série ISO 14.000 e suas subséries, os Princípios do 

Equador e a Agenda 21 por meio dos três seguintes tópicos: ISO 14.000, Agenda 21 e 

Princípios do Equador.  

 

1.3.1 ISO 14.000  
 

A manutenção de atividades ambientais pode visar também o cumprimento de 

contratos, como as normas da série ISO 14.000 e suas subséries. 

A ISO é uma organização não-governamental fundada em 1947, com sede em 

Genebra, na Suíça, que atua como uma federação mundial de organismos nacionais de 

normalização.  

A ISO 14.000 e suas subséries compreendem um conjunto de normas editadas pela 

ISO (International Organization for Standardization) com a finalidade de padronizar a 

manutenção voluntária de Sistemas de Gerenciamento Ambiental - SGA (Environmental 

Management System � EMS) nos diversos ramos da atividade humana (ISO 2007; Boneli 

2002; Berry e Rondinelli 1998).  

Durante o processo de certificação são apontadas as áreas da empresa que geram maior 

impacto ambiental. As firmas certificadas dispõem de sistemas de gestão ambiental 

delineados e desenvolvidos de forma a atenderem os padrões de melhoria de qualidade dos 
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produtos e dos processos operacionais. Conseqüentemente, as organizações que possuem o 

certificado ISO 14.000 ou de suas subséries podem ter maior condição para atender à 

legislação de seu país.   

Conforme a ISO (2007) e Berry e Rondinelli (1998) as normas ISO 14.000 e suas sub-

séries referem-se a processos pelos quais as organizações estabelecem políticas e objetivos 

para se adequarem às leis, às regulamentações ambientais e evitarem a poluição.  

A ISO 14.000 e suas subséries abrangem, basicamente, as seguintes áreas da gestão 

ambiental:  

 

○ Sistema de Gerenciamento Ambiental: documentação de um programa de gestão, 

treinamento e educação, avaliação dos efeitos ambientais, inventário dos requisitos legais 

específicos (regionais) etc;  

○ Avaliação do Desempenho Ambiental: mensuração do sistema de gestão ambiental que 

demonstra como a organização controla os impactos de suas atividades sobre os 

ecossistemas. Analisa sua política ambiental, seus objetivos e metas;  

○ Sistema de Auditoria Ambiental: ferramenta que permite a avaliação sistemática para 

determinar se o sistema de gestão ambiental e o desempenho por ele alcançado atendem às 

medidas planejadas.  O sistema é verificado para avaliar se o efetivamente mantido está 

adequado para atender à política e aos objetivos ambientais da empresa;  

○ Análises de Ciclo de Vida: avaliação dos resíduos, design entre outros atributos do produto 

durante a sua concepção, fabricação, distribuição, uso e descarte; 

○ Aspectos Ambientais nos Padrões Relativos a Produtos: utiliza a análise do ciclo de vida e 

outros conceitos para determinar o que torna o produto ambientalmente correto;  

○ Rotulagem Ambiental: uso das forças do mercado para iniciar a melhoria ambiental, pois 

vender produtos considerados ecologicamente corretos pode acarretar maiores lucros. 



 

 

39

 

O quadro a seguir lista as certificações da série ISO 14.000, subséries e seus respectivos 

grupos de normas:  

 

Quadro 1 � Certificações da série ISO 14.000 e suas subséries 

 
FONTE: Baseado em ISO (2007) e Boneli (2002). 

 

Nota-se que as sub-séries da ISO 14.000 são classificadas em sete grupos de normas.  

A sub-série mais conhecida é a ISO 14.001 que faz parte do grupo Sistema de Gestão 

Ambiental e Auditoria Ambiental e normatiza as especificações e orientações sobre gestão e 

auditoria de um sistema de gestão ambiental (SGA).  

Importante refletir que obter a certificação não significa que a empresa não polui, mas 

informa que a entidade certificada possui processos capazes de registrar, quantificar, analisar 

e controlar os resíduos por ela emitidos.  

A aquisição do certificado não representa o fim do processo, mas, ao contrário, é o 

início de um compromisso que se estenderá por toda existência da empresa. Pode resultar em 

benefícios como: redução de custos e incremento de receitas no gerenciamento de resíduos; 
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economia no consumo de energia, matéria-prima, insumos e custos de distribuição; melhoria 

contínua de seu desempenho ambiental; melhoria na imagem corporativa em relação aos 

órgãos reguladores, aos clientes e à sociedade em geral. 

Empresas mantem ações ecológicas para conquistar certificações da série ISO 14.000. 

Além dessa exigência contratual são encontrados nos materiais abordados por esta dissertação 

exemplos de atividades ambientais programadas para atender à Agenda 21.  

 

1.3.2    Agenda 21  
 

A Agenda 21 foi firmada durante a Eco-92 no Rio de Janeiro e envolve trabalhos de 

governos e instituições da sociedade civil de 179 países. O objetivo desse documento é 

estimular ações mundiais e convergentes para o desenvolvimento sustentável da sociedade 

(UN 2007).  

Adotar a Agenda 21 significa a empresa se comprometer em manter ações interna e 

externa a suas operações com objetivo de obter desempenho social e ambiental. De acordo 

com MMA (2007), Sors (2001) e James (2003) o documento Agenda 21 pode ser definido 

como um processo e instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. 

Observa-se que a Agenda 21 tem como eixo central a Responsabilidade Social 

Corporativa para compatibilizar a proteção do meio ambiente, justiça social e o crescimento 

econômico. Segundo Herzog (2004) para aderir à Agenda 21 uma empresa precisa se articular 

com governos e organizações civis para juntos definirem e escolher as ações ecológicas a 

serem programadas e mantidas. Como exemplo de empresa aderentes ao documento Herzog 

(2004) cita a Natura no município de Cajamar-SP, a Acesita em Timóteo-MG.  

As empresas que aquiescem à Agenda 21 podem formar parcerias com o governo ou 

entidades civis e programarem projetos que integram desenvolvimento econômico, social e 
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ambiental. Comprometer-se com a Agenda 21, segundo a UN (2007), significa a empresa 

adotar uma ou mais práticas relacionadas com:  

 

○ Combate a pobreza; 

○ Mudança no padrão de consumo; 

○ Promover o desenvolvimento do ser humano;  

○ Proteção atmosférica; 

○ Meio ambiente e desenvolvimento econômico integrado nas tomadas de decisões; 

○ Combater a desmatamento, desertificação e a seca; 

○ Promover a agricultura sustentável; 

○ Proteger oceanos, praias e rios; 

○ Promover a pesca sustentável; 

○ Proteger fontes de água; 

○ Gerenciar lixos tóxicos e evitar contaminações; 

○ Promover a igualdade entre os sexos; 

○ Proteger os direitos humanos; 

○ Reconhecer a cultura e o papel dos indígenas e de suas comunidades no desenvolvimento 

sustentável; 

○ Apoiar as Organizações do Terceiro Setor;  

○ Transferência de tecnologia ambientalmente correta; 

○ Promover ciência para o desenvolvimento sustentável; 

○ Promover educação e treinamento voltados para o desenvolvimento sustentável; 

○ Promover práticas voltadas para outros temas dentro do desenvolvimento sustentável; 
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Percebe-se que cumprir com a Agenda 21 demandam das empresas ações para 

solucionar diversos problemas relacionados com o desenvolvimento sustentável das 

sociedades. As companhias aderentes podem ter uma imagem corporativa positiva diante da 

comunidade.   

Além da exigência contratual ISO 14.000 e Agenda 21 existem os Princípios do 

Equador que são descritos a seguir.  

 

1.3.3    Os Princípios do Equador:  
 

Segundo EP (2006), Esty (2005) e Rwabizambuga (2006) esses princípios foram 

desenvolvidos por um braço financeiro do Banco Mundial, a International Finance 

Corporation - IFC e procuram considerar os riscos sociais e ambientais na concessão de 

créditos e financiamento de projetos superiores a US$ 10 milhões. A adoção das instituições 

financeiras aos Princípios do Equador é voluntária.  

De forma geral, ponderam-se as possíveis agressões geradas ao meio ambiente e a 

sociedade, causadas por determinado processo produtivo candidato a receber créditos e as 

devidas compensações a serem adotadas. O financiamento da construção de uma indústria que 

libera poluição, por exemplo, pode resultar num impacto negativo sobre aos ecossistemas e 

assim gerar uma agressão à sociedade.  

Diante disso, ao adotar os Princípios do Equador, os bancos se comprometem a 

conceder crédito somente a projetos com risco ambiental reduzido. Conforme o EP (2006) os 

projetos terão os seguintes aspectos avaliados: 

 

○ Práticas sociais e ambientais; 

○ Aplicação de leis, regulamentos e acordos internacionais; 

○ Proteção dos Direitos Humanos e da saúde da comunidade; 
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○ Proteção da propriedade cultural; 

○ Proteção e conservação da biodiversidade; 

○ Uso sustentável de recursos naturais; 

○ Uso e gestão de substâncias tóxicas; 

○ Segurança do local de trabalho; 

○ Impactos sócio-econômicos; 

○ Aquisição de terras e recolonização; 

○ Impactos na comunidade e grupos prejudicados; 

○ Eficiência na produção e uso de energia; 

○ Controle da poluição: minimização de resíduos líquidos, sólidos e gasosos; 

 

Nota-se que todos os pontos relevantes são apontados. Analisa-se o impacto das 

operações nas comunidades e ecossistemas. Há também pontos de caráter social que avalia o 

impacto causado na comunidade candidata a receber o empreendimento.  

Após observar esses pontos os projetos são classificados em três categorias: 

 

○ Categoria A: com possibilidade de apresentar significativos impactos adversos irreversíveis. 

Projetos cujas operações possam causar a perda de um importante habitat natural ou afetar 

grupos e minorias étnicas vulneráveis, envolver deslocamento e recolonização 

involuntária, ou ainda afetar locais de herança cultural significativa; 

○ Categoria B: projetos com potencial de causar impacto negativo aos ecossistemas e 

populações humanas ou áreas ambientalmente importantes, mas danos menores que os da 

categoria A;  

○ Categoria C: projetos com o mínimo ou nenhum impacto negativo sobre os ecossistemas e 

populações humanas. 
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Segundo os Princípios do Equador, será exigido dos projetos da Categoria A um Plano 

de Gestão Ambiental. Já para Projetos da categoria B será demandado se a instituição 

considere necessário. Todo plano de gestão ambiental deve estar focado na mitigação, planos 

de ação, planejamento, monitoramento e gerenciamento de riscos.  

Conforme o EP (2007) as seguintes instituições financeiras já seguem os Princípios do 

Equador: ABN AMRO Bank; N. V.; ANZ; Banco Bradesco; Banco do Brasil; Banco Itaú; 

Banca Intesa; Bank of América; BMO Financial; Group; BTMU; Barclays plc; BBVA; BES 

Group; Calyon; Cajá Navarra; CIBC; Citigroup Inc.; Credit Suisse; Group; Dexia Group; 

Dresdner Bank; E+Co; EKF; FMO; Fortis; HBOS; HSBC Group; Hypo Vereinsbank; ING 

Group; JPMorgan Chase; KBC; Manulife; Mizuho Corporate; Bank; Milennium bcp; 

Nedbank Group; Rabobank Group; Royal Bank of Canadá; Sanpaolo IMI; Scotiabank; 

Standard; Chartered Bank; SMBC; The Royal Bank of Scotland; Unibanco; Wachovia; Wells 

Fargo; WestlB AG; Westpac Banking Corporation.  

Os Princípios do Equador almejam contribuir para a gestão ambiental em bancos, pois 

a maior poluição de uma instituição financeira pode ser o resíduo liberado pela atividade 

econômica à qual concedeu crédito.  

 A Legislação Ambiental, ISO 14000 e suas subséries, Agenda 21 e os Princípios do 

Equador pode estimular governos e sociedades programarem políticas em prol do 

Desenvolvimento Sustentável dos países e empresas manterem ações ecológicas e 

contribuírem à Sustentabilidade Empresarial.  

 A Agenda 21 e os Princípios do Equador também apresentam ocorrências. Mas, a que 

mais aparece nos materiais abordados é a ISO 14.001 que trata dos sistemas de gestão 

ambiental. Os três podem ser considerados exemplos de linguagens utilizadas por países e 

empresas para internalizem a ecologia em suas tomadas de decisões.  
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Ecologia é um conceito de outra área do conhecimento e pode ser exposto a fim de 

auxiliar o pesquisador na busca do raciocínio adequado a ser empregado para categorizar as 

ações ecológicas empresariais e possibilitar que a contabilidade forneça informações úteis 

para tomadas de decisões.  

 

1.4 Ecologia 

 

O meio ambiente é um conjunto de sistemas interligados e interconectados que 

formam o mundo que nos cerca. Compreende todo o entorno físico em que vivemos e incluem 

o ar, a água, a terra, a flora, a fauna e os recursos não renováveis, como os combustíveis 

fósseis e os minerais e que segundo Ferreira (2003)  compreendem os sistemas vivos e os não 

vivos.  

Ademais, de acordo com Merino (2000), a palavra ecologia se origina das expressões 

gregas oikos que significa �casa� ou �lugar onde vive� e logos que significa �estudo�. 

Ecologia pode ser considerada uma ciência que estuda as características do ambiente para 

refletir sobre qual o melhor contexto para os sistemas vivos existirem de forma equilibrada, 

saudável e sustentável.  

A ciência ecologia, de acordo com Ferreira (2003), estuda as interações entre os 

sistemas vivos e seu meio ambiente. Este é o responsável por proporcionar condições 

favoráveis de habitat para os sistemas vivos. Percebe-se que as empresas são sistemas vivos e, 

portanto, dependem das condições dos ecossistemas para sua sobrevivência. Para sua 

continuidade. Para sua sustentabilidade. 

 A empresa depende da diversidade e da vida dos ecossistemas terrestres, pois necessita 

de recursos naturais renováveis e não renováveis para produzir seus produtos e serviços. Seu 
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capital intelectual, ou seja, seus trabalhadores necessitam da natureza para respirar e ter 

qualidade de vida para desempenhar suas funções.  

 Merino (2000) complementa e diz que, por razões lógicas de sobrevivência, não se 

pode deixar de falar de ecologia quando se discute economia. Toda atividade econômica 

causa alguma alteração no meio ambiente. No entanto, não é qualquer alteração nas 

propriedades do ambiente que caracteriza poluição.  

Tinoco e Kraemer (2004) explicam que impacto ambiental negativo ocorre quando as 

modificações do meio ambiente provocam desequilíbrio das relações constitutivas do 

ambiente. Portanto, existe contaminação quando a harmonia entre os elementos que 

constituem os ecossistemas é afetada pelos resíduos emitidos pelas empresas durante o 

processamento de seus serviços e produtos.  

As ações ecológicas empresariais podem atuar para resgatar essa harmonia. 

Determinada empresa pode agir para proteger os ecossistemas de seus próprios resíduos como 

de outros elementos.  

Este artigo considera que uma ação ecológica empresarial somente pode aumentar a 

eco-eficiência do negócio quando atuar sobre os resíduos emitidos pela própria empresa 

durante o processamento de seus produtos e serviços. Para este trabalho, desempenho 

ecológico significa a empresa produzir seus produtos e serviços sem agredir os ecossistemas 

da Terra.  

 Ecologia no mundo dos negócios pode ser traduzida como a busca por manter o 

sistema empresa em equilíbrio com os outros sistemas interligados e interconectados com seu 

negócio e não comprometer a harmonia entre os elementos que constituem os ecossistemas.  

 Um programa ambiental pode atuar de forma direta ou indireta para reverter a 

harmonia entre os elementos que constituem os ecossistemas. Direta quando agem na relação 
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entre a empresa e algum elemento de seu meio ambiente. Indireta quando visam influenciar na 

relação entre dois sistemas externos ao sistema empresa.   

 Programas como tratamento de efluente, reciclagem de resíduos sólidos e sistema de 

gestão ambiental são ações ecológicas que atuam sobre os resíduos emitidos pela própria 

companhia durante o processamento de seus produtos e serviços. Agem de forma direta para 

resgatar a harmonia entre os elementos que constituem os ecossistemas.  

Os programas voltados para promover o desenvolvimento sustentável da sociedade de 

forma geral, ou específicos como educação ambiental à comunidade, a reciclagem de resíduos 

de outros processos produtivos e recuperação de áreas nativas são exemplos de ações 

ecológicas que agem de forma indireta por atuar sobre elementos não relacionados com os 

resíduos da própria empresa.  

 A distinção retro descrita faz parte dos aspectos gerais envolvidos com as atividades 

ambientais, é utilizada na categorização das ações ecológicas empresariais e aplicada na 

pesquisa empírica. A próxima etapa consiste em adentrar nos aspectos gerenciais para formar 

o raciocínio do pesquisador, cuja aplicação em conjunto com os gerais já expostos resulta na 

categorização das ações ecológicas e num sistema de gestão da eco-eficiência empresarial.  
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2. ASPECTOS GERENCIAIS 

 

 

Neste capítulo são expostos temas como Eco-eficiência, Resíduos e Contabilidade da 

Gestão Ambiental.  

 

2.1 Eco-eficiência 

 

No mundo dos negócios existe um conceito utilizado pelas empresas para refletirem, 

discutirem e promoverem a integração entre desempenho econômico e ecológico: a Eco-

eficiência. Para isso, as firmas ponderaram o impacto negativo dos resíduos liberados durante 

o processamento de seus produtos e serviços. A vantagem competitiva em relação aos 

resíduos denota obter ganhos econômicos ao reduzir a poluição. Gerenciar os resíduos para 

aumentar a eco-eficiência empresarial.  

Há no mercado duas formas complementares de aplicar o conceito de eco-eficiência, 

uma encontra-se em Basf (2006) e a outra em Helminen (2000) e Kadt (1997).  

Conforme Basf (2006) gerenciar a eco-eficiência consiste em analisar o ciclo de vida 

de produtos e processos com o objetivo de avaliar seus desempenhos econômicos e 

ambientais. Salim (2002) converge para o conceito da Basf (2006) e pondera o impacto 

ambiental e os custos durante o ciclo de vida de uma linha de produtos para medir a eco-

eficiência do portfolio de produtos da empresa BASF.  

Conforme o referido autor o cálculo do impacto ambiental envolve cinco aspectos: 

consumo de matérias, consumo de energia, emissão de resíduos, potencial de toxicidade dos 

resíduos e produtos e risco ecológico potencial. Os custos compreendem, além dos gastos 
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operacionais incorridos durante a concepção, fabricação, distribuição, uso, aqueles incorridos 

no processo de descarte dos produtos.     

Analisa-se o consumo de matérias-primas para verificar se são insumos renováveis ou 

recicláveis. Em consumo de energia, é verificado se a matriz energética da empresa utiliza 

energia gerada a partir de fontes limpas e renováveis ou provenientes de combustíveis fósseis. 

Na emissão de resíduos identificam-se os gerados na atmosfera, os efluentes e os sólidos. 

Logo, analisa a toxidade desses resíduos e dos produtos e serviços ofertados pela empresa. 

Por último, analisam-se os possíveis desastres ecológicos que podem vir a ocorrer e os 

processos de segurança para evitá-los (SALING, 2002).  

Percebe-se que a metodologia retro descrita analisa mais especificamente o ciclo de 

vida de um produto ou de uma linha de produto. Outros autores, como Helminen (2000) e 

Kadt (1997), medem a eco-eficiência do sistema empresa. Avalia o impacto das operações 

dessa firma sobre ecossistemas durante o processamento de seus produtos e serviços e não no 

decorrer de todo o ciclo de vida de um produto ou linha de produto.   

WBCSD (1996) e Burritt e Saka (2005) utilizam o conceito de eco-eficiência de 

Helminen (2000) e Kadt (1997) e trabalham com a seguinte fórmula: 

 

  

Figura 1 - Fórmula da Eco-eficiência 
FONTE: Helminen (2000) e Burritt e Saka (2005) e o WBCSD (1996) 

 

Onde: 

○ Valor Adicionado: montante das vendas realizadas durante o período, deduzido do 

valor total relativo à aquisição dos recursos necessários para a produção da receita, 

essencialmente, insumos, matéria-prima e serviços de terceiros. Esse tipo de 

informação pode ser obtido na Demonstração do Valor Adicionado, de caráter 
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não-obrigatório no Brasil e que normalmente fica divulgado no Relatório Anual da 

companhia ou como demonstração contábil complementar;  

○ Impacto Ambiental: expresso em valores físicos ou monetários. Físicos quando 

relacionado com o consumo de recursos naturais, emissão de resíduos etc. e 

monetários quando utilizado para estimar o valor do custo de adequação legal e 

contratual (compliance), valor dos serviços de ecossistemas contaminados, valor 

do custo para recuperar áreas poluídas etc. 

 

A fórmula da figura 1 pondera o valor adicionado e o impacto ambiental causado para 

produzir essa riqueza.  Com base nisso, Schaltegger, Burrit e Peterson (2003 apud Derwall at. 

al. 2005) explicam que a eco-eficiência pode refletir o quanto de impacto ambiental foi 

necessário para gerar Valor Adicionado.  

Nas duas metodologias pondera-se o impacto causado no meio ambiente pelas 

operações da empresa.  Uma o analisa durante o ciclo de vida dos produtos e a outra durante o 

processamento de serviços e produtos da empresa.  

Independente do método, o WBCSD (1996) recomenda ponderar a eco-eficiência nos 

processos decisórios, internamente como parte do dia-a-dia dos sistemas de gestão e, 

externamente, como algo a ser divulgado como um dos elementos integradores da 

sustentabilidade.  

 Empresas eco-eficientes são aquelas capazes de fornecer bens e serviços a preços 

competitivos, satisfazer as necessidades humanas com qualidade de vida, reduzir o impacto 

ambiental, o consumo de recursos ao longo de todo o processamento de seus produtos e 

serviços e conseguir operar em equilíbrio com a capacidade de sustentação estimada da Terra. 

Portanto, empresa eco-eficiente, para esta dissertação, é aquela capaz de satisfazer as 

necessidades de seus clientes com oferta de produtos e serviços elaborados com a utilização 
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de insumos provenientes de recursos renováveis ou retirados de forma ecológica e que 

mantenha ações ecológicas com intuito de reduzir o uso de insumos, transformar resíduos em 

novos insumos ou em produtos, neutralizar o efeito tóxico dos resíduos, coletar de forma 

seletiva seu lixo, adequar-se a contratos e reduzir a emissão de resíduos. Enfim, manter ações 

ecológicas que permitem à empresa negociar seus produtos e serviços de forma contínua e 

sem comprometer a capacidade de sustentação dos ecossistemas terrestres.  

De acordo com Burritt e Saka (2006) a eco-eficiência é uma medida que fornece 

informações monetárias junto com informações não-monetárias para avaliar o desempenho 

ecológico concomitantemente ao desempenho econômico.  

A eco-eficiência tem relação com os resíduos empresariais, pois os mesmos são os 

responsáveis pelo impacto negativo das operações das empresas sobre os ecossistemas. Por 

isso, a seguir este trabalho discorre sobre alguns aspectos econômicos e estratégicos em 

relação aos detritos emitidos pelas empresas durante o processamento dos produtos e serviços. 

  
  
2.2 Resíduos  

 

O resíduo pode significar perda monetária e de material para a empresa. Material, por 

desperdiçar insumos e não aproveitá-los totalmente. Monetária porque a parte não aproveitada 

de material consumiu recursos na sua compra e no seu processamento além de não resultará 

em benefícios. Portanto, poluição nada mais é do que desperdício, ineficiência do processo 

produtivo.  

Para a compreensão disso a ONU (2001) utiliza a seguinte ilustração: 
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Figura 2 � Fluxo físico e monetário numa fábrica de tintas 
FONTE: UN (2001; p.42) 

 

Observa-se que os recursos (inputs) injetados no sistema empresa são liberados em 

forma de produtos (outputs), serviços (outputs) e resíduos (outputs não-produtos).  

Segundo a figura 2, há entradas (inputs) de 100 kg de material no sistema empresa. 

Esse material é transformado nas seguintes saídas (outputs e outputs não-produtos): 12 kg de 

produto (output); 29 kg de emissões gasosas (output não-produto); 43 kg de resíduos sólidos 

(output não-produto); e 16 kg de águas residuais (output não-produto). Ou seja, a empresa 

utilizou 100 kg de material (inputs) para produzir 12 kg de produto (outputs) e 88 kg de 

resíduos (outputs não-produto).  

 Financeiramente, os recursos consumidos custaram 1000 €. Desse total de recursos 

somente 390 € saem na forma de produtos. O restante 610 € pode representar perdas se não 

forem revertidos em novos inputs, em novos outputs ou repassados ao preço de venda do 

produto.   

Para mapear a emissão dos resíduos o quadro a seguir demonstra um tipo de contas de 

entradas e saídas que pode ser utilizado por uma empresa para identificar os insumos (inputs) 

e os produtos (outputs) e resíduos (outputs não-produtos) de seu processo produtivo. 
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Quadro 2 - Mapa de contas de entrada e saída 

   
FONTE: Baseado em ONU (2001; p.53) e UN (2001; p.43).  

 

No quadro 2 as entradas (inputs) são matérias-primas, materiais secundários, 

embalagens, materiais auxiliares, componentes, energia e água e as saídas são produtos 

(outputs) e resíduos sólidos, águas residuais e emissões atmosféricas (outputs não-produtos).    

Com esse mapeamento pode-se visualizar o fluxo de recursos no sistema empresa e 

auxiliar a gestão ambiental ao possibilitar quantificar quanto dos insumos se transformaram 

em produtos ou serviços, avaliar o grau de eficiência do processo e comparar quanto de inputs 

se transformaram em resíduos e poluição.  

Romm (1996) explica que grande parcela da poluição é conseqüência dos processos 

ineficientes desenvolvidos décadas atrás. Surgiram num tempo de abundância de terras e 

recursos. Ignoravam os perigos da poluição e o uso excessivo de recursos. Porém, o contexto 
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dos negócios mudou e a tecnologia dos processos produtivos deve mudar para tornar as 

empresas mais eco-eficientes.  

De acordo com Hawken, Lovins e Lovins (1999, p.9-19), as empresas interessadas em 

transformar seus parques operacionais em modelos sustentáveis podem programar as 

seguintes estratégias: 

 

○ A Produtividade Radical dos Recursos: a estratégia consiste em usar os recursos de 

maneira 10 a 100 vezes mais produtiva. O uso mais efetivo dos recursos reduz o consumo 

de insumos e melhora a eficiência do processo produtivo. Isso pode acarretar custos mais 

baixos para os negócios por reduzir o consumo de recursos naturais;  

 

○ O Biomimetismo: nenhum desperdício, nenhum veneno. Essa estratégia visa reorientar a 

produção segundo linhas biológicas. Sistemas industriais redesenhados no formato de 

sistemas biológicos possibilitam a reciclagem constante do material em ciclos fechados 

contínuos. Isso reduz as pressões sobre os sistemas naturais, transforma os resíduos 

emitidos durante o processamento dos produtos e serviços da empresa em insumos ou 

produtos para o reaproveitamento lucrativo. Essa estratégia retira os filtros das chaminés e 

os coloca na cabeça do projetista;  

 

○ Uma Economia de Serviços e Fluxos: essa estratégia altera a relação fundamental entre 

produtor e consumidor. Transforma uma economia de bens e aquisições em uma 

economia de serviço e fluxo. Uma mudança do modelo de negócios, da venda de 

mercadorias ao leasing de um fluxo contínuo de serviços para atender as necessidades dos 

clientes. Como os clientes atuais exigem qualidade ambiental, os serviços ofertados 

convergem para a proteção do meio ambiente;    
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○ Investindo no Capital Natural: essa estratégia compreende investir na sustentação, na 

restauração e na expansão dos estoques de capital natural (serviços prestados 

gratuitamente aos homens pelos ecossistemas). Isso estimula a biosfera a produzir 

serviços de ecossistemas e mais recursos naturais.  

 

 Essas estratégias são inter-relacionadas e interdependentes. Juntas elas podem gerar, 

para as empresas, benefícios e oportunidades em mercados, finanças, material, distribuição e 

emprego. 

Todas essas estratégias retro descritas são para reduzir resíduos, pois estes são os 

agentes causadores da poluição. O gerenciamento ecológico pode tornar o negócio menos 

poluente e mais lucrativo. Sem escória não há poluição. Logo, não há desperdício. Gestão de 

detritos para obter eco-eficiência: desempenho ecológico e econômico.   

Resíduo pode ser entendido como a parte dos insumos que não foi transformada em 

produtos ou serviços. Lima (1995, p.14) define resíduo como todo e qualquer sobra resultante 

dos processos produtivos industriais e classifica-os em quatro categorias: 

 

○ Categoria 1: resíduos considerados perigosos. Requerem cuidados especiais quanto à coleta, 

acondicionamento, transporte e destino final, pois apresentam substancial periculosidade, 

real ou potencial, à saúde humana ou aos organismos vivos, e se caracterizam pela 

letalidade, não degradabilidade e pelos efeitos acumulativos adversos; 

○ Categoria 2: resíduos potencialmente biodegradáveis e/ou combustíveis; 

○ Categoria 3: resíduos considerados inertes e incombustíveis; 

○ Categoria 4: resíduos constituídos por uma mistura variável e heterogênea de substâncias 

que individualmente poderiam ser classificadas nas categorias 2 ou 3. 
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Há resíduos muito tóxicos inaproveitáveis e outros que quando manuseado de forma 

adequada podem voltar a ingressar nos processos produtivos das empresas. O cuidado 

consiste em avaliar os custos para o manuseamento de determinado detrito e refletir se 

compensa financeira e ecologicamente emitir tal resíduo e tratá-lo ou manter ações ecológicas 

para reduzir sua emissão.    

Há estudos que expõem soluções para os resíduos das empresas. Valle (2000) propõe 

soluções para os resíduos a partir de abordagens distintas observadas de quatros ângulos: 

 

○ Minimizar: abordagem preventiva, orientada para reduzir o volume e o impacto causado 

pelos resíduos. Em casos excepcionais, pode-se eliminar completamente a geração de 

resíduo;  

○ Valorizar: abordagem orientada para extrair valores materiais ou energéticos que 

contribuem para reduzir custos de destinação dos resíduos ou gerar receitas superiores a 

esses custos; 

○ Reaproveitar: abordagem corretiva, orientada para trazer de volta ao ciclo produtivo 

matérias-primas, substâncias e produtos extraídos dos resíduos. Há três formas distintas 

para reaproveitar: reciclagem, recuperação (ou reutilização) e reuso. Reciclagem quando 

há reaproveitamento cíclico de matérias-primas de fácil purificação, como, por exemplo, 

papel, vidro, alumínio etc. Recuperação no caso de extração de algumas substâncias dos 

resíduos, como por exemplo, óxidos, metais etc. Reutilização ou reuso quando o 

reaproveitamento é direto, sob a forma de um produto, tal com as garrafas retornáveis e 

certas embalagens reaproveitáveis; 

○ Dispor: abordagem passiva, orientada para conter os efeitos dos resíduos, mantendo-se 

sobre controle em locais monitorados.  
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De forma semelhante Vellani e Ribeiro (2006) contemplam que a empresa, para 

gerenciar seus resíduos, pode atuar em quatro momentos durante o processamento de seus 

serviços e produtos:  

 

○ Reduzir o uso de insumos: reduzir o consumo de inputs por meio de mudanças na 

organização dos processos produtivos ou novas tecnologias para aumentar a produtividade 

dos recursos, a eficiência e a redução de desperdício; 

○ Transformar resíduo em insumos: gerenciar o resíduo de tal forma a decompô-lo em novos 

insumos, como no caso de estação de tratamento de efluente que permite o reuso da água 

residual. Verdadeiros sistemas de recirculação da água. Outro exemplo pode ser o uso de 

metano para geração de energia. 

○ Transformar resíduos em produtos: as empresas podem transformar o detrito em produto 

por meio dos processos de reciclagem e recuperação para transformar elemento com 

potencial poluidor em produtos que podem ser vendidos ou doados; 

○ Neutralizar o efeito tóxico dos resíduos: a empresa pode neutralizar o efeito tóxico do 

resíduo por meio do processo de recuperação de áreas degradadas, instalação de estação 

de tratamento de efluentes, chaminés etc. 

 

Observa-se que essas quatro direções são exemplos de finalidades para as ações 

ecológicas empresariais.  A seguinte figura ilustra essas possíveis funções para as atividades 

ambientais:  
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Figura 3 - O Sistema Empresa Eco-eficiente 

FONTE: Adaptado de Vellani e Ribeiro (2006) 
 

Essa ilustração foi adaptada do artigo de Vellani e Ribeiro (2006) em cujo conteúdo 

consta o conceito de Sistema Empresa Eco-eficiente que indica quatro possíveis alternativas 

para as empresas direcionarem suas ações ecológicas e aumentar a eco-eficiência de seus 

negócios.   

As três propostas, Hawken, Lovins e Lovins (1999), Valle (2000) e Vellani e Ribeiro 

(2006), explanam sobre possíveis estratégias para manter ações ecológicas com intuito de 

reduzir o impacto ambiental causado pelos resíduos emitidos pela própria empresa durante o 

processamento de seus produtos e serviços. Isto é, tratam de ações com potencial de contribuir 

para a eco-eficiência do negócio.  

 

Processamento de 
Produtos e Serviços Input Output 

Ação Ecológica Empresarial: 
Transforma os resíduos sólidos, 
 líquidos e gasosos em  insumos 
 

 
Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos 
= Desperdício 

Ação Ecológica Empresarial: 
Transforma os resíduos sólidos,  
líquidos e gasosos em  produtos 
 

Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos 
= Desperdício 

Efeito tóxico dos Resíduos Sólidos, 
Líquidos e Gasosos 
= degradação ecológica 
 

Ação Ecológica Empresarial: 
Neutraliza o efeito tóxico dos resíduos  
sólidos, líquidos, gasosos 
 

Ação Ecológica Empresarial: 
Reduz o consumo dos insumos 
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Haja vista, todas as estratégias necessitam de um banco de dados para coletar 

informação útil para tomada de decisão. A contabilidade pode ser esse sistema responsável 

por registrar, acumular, analisar, mensurar e evidenciar os gastos e resultados envolvidos com 

as ações ecológicas empresariais.  

Para isso é necessário um subsistema contábil que registre e acumule os dados 

necessários para a gestão da eco-eficiência empresarial. A contabilidade da gestão ambiental 

pode evoluir, transcender ao �Estado da Arte� e incorporar estruturas capazes de fornecer um 

amplo conjunto de informações úteis para tomada de decisão.    

   

2.3 Contabilidade da Gestão Ambiental (ou Contabilidade Ambiental)  

 

O objetivo da contabilidade, segundo Iudícibus e Marion (2000), é fornecer 

informações úteis para tomadas de decisões. Por isso, o sistema contábil de toda empresa deve 

estar estruturado para garantir o fornecimento de informações relevantes sobre diversos tipos 

de eventos. 

Ribeiro e Carvalho (2000a) e Bebbington (2001) defendem a necessidade da 

contabilidade de informar com eficácia sobre a contribuição das empresas ao 

desenvolvimento sustentável.  

A contabilidade, integrada com as outras áreas da empresa, pode coletar, analisar, 

mensurar e divulgar informações sobre a relação da empresa com o social, com o econômico 

e com o ecológico. Entende-se que para isso a contabilidade deve estruturar um novo 

subsistema para segregar informações econômico-financeiras relacionadas com a proteção do 

meio ambiente.   

Gray, Bebbington e Walters (1993) afirmam que para gerenciar a relação da empresa 

com seu meio ambiente exige-se um novo subsistema na contabilidade da companhia. Esse 
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subsistema pode ser chamado de Contabilidade Ambiental (Environmental Accounting) ou 

Contabilidade da Gestão Ambiental (Environmental Management Accounting). Muitos 

autores utilizam a expressão contabilidade ambiental para se referir à contabilidade da gestão 

ambiental. Para esta dissertação, as expressões também são sinônimas.  

A Fundación Fórum Ambiental, segundo Ludevid (1999), considera a contabilidade da 

gestão ambiental como um conjunto de sistemas e instrumentos úteis para medir, mensurar e 

comunicar o desempenho ambiental da empresa.  

Na busca por desempenho ambiental a empresa reúne esforços para reduzir o impacto 

negativo de suas operações sobre os ecossistemas. Gastos com estação de tratamento de 

efluentes, instalação de filtros, reciclagem, pagamentos de consultorias que visam a proteção 

ambiental são exemplos desses esforços. Todos esses gastos e os resultados incorridos nas 

ações ecológicas empresariais podem ser gerenciados pela contabilidade da gestão ambiental. 

Martins e De Lucca (1994) explicam que a contabilidade ambiental pode ser definida 

como um conjunto de informações sobre aquisição de bens permanentes, despesas de 

manutenção, obrigações contraídas relacionadas com atividades de proteção ambiental.  

Essas informações compreendem medidas físicas, monetárias, qualitativas e 

quantitativas. De acordo com Iudícibus (1997) e Boneli (2002) a contabilidade trata de 

informação econômica, financeira, física e social. Por isso, os fluxos monetários e físicos 

incorridos nas atividades ambientais e os afetados por essas ações ecológicas podem ser 

gerenciados pela ciência contábil.  

Ribeiro (2005) frisa que a contabilidade ambiental não é uma nova ciência, mas um 

braço da contabilidade tradicional que objetiva identificar, mensurar, segregar e evidenciar os 

eventos e transações econômico-financeiras relacionadas com a proteção dos ecossistemas e 

evidenciar sua influência na situação patrimonial da entidade. 
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No mesmo sentido do trecho retro, esta dissertação compreende a Contabilidade da 

Gestão Ambiental como a provedora de informações gerais como a conseqüência econômico-

financeira das atividades ambientais e específicas como os fluxos físico e monetário 

envolvidos com os inputs, outputs e outputs não-produto do sistema empresa e o efeito das 

ações ecológicas empresariais sobre esses fluxos.   

A contabilidade da gestão ambiental pode ser dividida em contabilidade ambiental 

física e contabilidade ambiental monetária. Tal divisão é exposta por Burritt e Saka (2005) 

conforme o seguinte quadro:  

 

Quadro 3 � Contabilidade da Gestão Ambiental 

 
FONTE: Traduzido de Burritt e Saka (2005) 

 

O quadro 3 demonstra, de forma geral, uma proposta de estrutura para a contabilidade 

da gestão ambiental. Burritt e Saka (2005) chamam-na de Environmental Management 

Accounting � EMA e a divide em duas: contabilidade física da gestão ambiental e 

contabilidade monetária da gestão ambiental. 
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Conforme o quadro 3 a contabilidade monetária da gestão ambiental trata dos 

resultados econômico-financeiros das ações ecológicas e do fluxo monetário correspondente 

aos Inputs, Outputs e Outputs não-produtos envolvidos com o processo produtivo da 

companhia.  

Já a contabilidade física da gestão ambiental identifica e registra o fluxo físico dos 

Inputs, Outputs e Outputs não-produtos durante as operações da empresa e a mudança 

causada nesse fluxo pelas ações ecológicas empresariais.  

2.3.1 Evidencias da existência de contabilidade ambiental ou controles similares 

Algumas empresas parecem utilizar a contabilidade física da gestão ambiental. Há 

exemplo de divulgação de inputs, outputs e outputs não-produto. Porém, esses dois últimos 

são chamados de outputs, portanto tantos os resíduos como os produtos são divulgados como 

outputs. As ilustrações a seguir demonstram isso: 

 

 

Figura 4 - Exemplo 1 de divulgação de Inputs e Outputs. 
FONTE: NTN (2006)  
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 A figura 4 foi encontrada no site da empresa japonesa NTN. Essa produtora de 

rolamentos para o mercado industrial e automotivo identifica e divulga as entradas de 

matérias-primas, combustível, energia e água além das saídas, os produtos (rolamentos) e os 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 

 Percebe-se também por meio da figura 4 que há materiais, combustível e energia que 

são reciclados e voltam ao processo produtivo além de notificar a existência do processo de 

recirculação da água.   

 Já na figura a seguir não há esse tipo de informação. 

 

 

Figura 5 - Exemplo 2 de divulgação de Inputs e Outputs 
FONTE: NEC Electronics Corporation (2006).  

 

 A figura 5 corresponde à divulgação de inputs e outputs não-produto da empresa 

japonesa NEC Electronics Corporation, cujo negócio se direciona para a pesquisa e 

desenvolvimento, fabricação, vendas e serviço em soluções de semicondutores. 
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 Enquanto na figura 4 as quantidades de insumos consumidos e resíduos emitidos estão 

para uma determinada quantidade de produto produzido, na figura 5 essas quantidades estão 

para certo período.  

 Pela figura 5 nota-se que para processar seus produtos e serviços a NEC Electronics 

Corporation consome eletricidade, substâncias químicas, óleo combustível, gás combustível e 

água. Libera resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Mas não informa se há reciclagem de 

resíduos e recirculação de água.  

  Nota-se que as empresas na figura 4 e 5 são japonesas. Já na figura a seguir consta a 

divulgação de inputs e outputs de uma empresa dinamarquesa. 

 

 

Figura 6 - Exemplo 3 de divulgação de Inputs e Outputs 
FONTE: Novo Nordisk (2006) 
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A figura 6 demonstra a divulgação das entradas e saídas da empresa Novo Nordisk. 

Com sede na Dinamarca fabrica produtos farmacêuticos, principalmente os voltados para o 

tratamento de diabetes. 

Conforme a figura 6 a Novo Nordisk consome matérias-primas, embalagens, água, 

energia e emite resíduos gasosos, líquidos e sólidos. Também informa que uma parte desses 

resíduos é utilizada para produzir energia e fertilizantes.  

Observa-se na figura 6 exemplos de soluções para os resíduos. Estes podem se 

transformar em insumos e serem reaproveitados como insumo na geração de energia e na 

produção de fertilizantes.  

2.3.1.1 Os indicadores como instrumentos de evidenciação 

 Há também exemplos de empresas que divulgam indicadores físicos e monetários. 

Esta dissertação encontra no Relatório Anual 2005 da companhia B-M Arcelor os seguintes 

exemplos de divulgação de indicadores ambientais físicos:  

 

Tabela 1 � Exemplos de indicadores de emissão de gás carbônico 

 

 
 

FONTE: B-M Arcelor (2005). 
 

 A B-M Arcelor é uma siderúrgica. Segundo a tabela 1 a empresa emite 1,46 tonelada 

de CO2 para cada tonelada de aço produzido. No ano de 2005 emitiu 12.755.032,00 toneladas 

de CO2. Indicadores que informam sobre outros resíduos gasosos também são divulgados pela 

empresa. A tabela a seguir demonstra isso: 
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Tabela 2 � Exemplos de indicadores de emissões 

 
 

FONTE: B-M Arcelor (2005). 

 

 Nota-se na tabela 2 que a B-M Arcelor emite 1,41kg de SO2 e 0,75 kg de NOx para 

cada tonelada de aço produzida. Liberou também 2.634.592 kg de material particulado (MP) 

no ano de 2005.  

Para efeito de comparação, na tabela 1 e 2 faltaram os dados de anos anteriores para 

verificar se houve variação nos valores dos indicadores.  

 Na figura a seguir há exemplos de indicadores de água: 

 

Tabela 3 � Exemplos de indicadores de água 

 

 
 

FONTE: B-M Arcelor (2005). 

 



 

 

67

Conforme a tabela 3 a B-M Arcelor consumiu 24.815.226,32 m3 de água doce no ano 

de 2005. Em relação à quantidade de aço fabricada o consumo foi de 2,83 m3 de água doce 

para cada tonelada de ação produzida.  Nota-se que esse consumo poderia ser maior se não 

fosse o índice de recirculação da água de 97,83%.  Mais uma vez faltaram os dados de 2004 

para verificar se houve variação nos valores dos indicadores.  

 Em relação à energia consumida a mesma empresa divulga os seguintes indicadores: 

 

Tabela 4 � Exemplos de indicadores de energia 

 

 
 

FONTE: B-M Arcelor (2005). 

 

 Nota-se, a partir dos indicadores da tabela 4, que a B-M Arcelor consumiu 

3.723.742,00 MWh de energia elétrica no ano de 2005. Porém, uma parte foi proveniente da 

geração própria gerada em 2005, 2.087.858,00 MKh. Além de energia elétrica a tabela 5 

indica o consumo de gás natural, 118.530,00 Nm3 no ano de 2005.    

Faltaram mostrar o quanto de MWh de energia elétrica foi consumida por tonelada de 

aço produzida e novamente, para efeito de comparação, os dados sobre o ocorrido no período 

anterior.   

   Em relação aos resíduos sólidos também há indicadores. A próxima tabela aponta 

alguns exemplos: 
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Tabela 5 � Exemplos de indicadores de resíduos e co-produtos 

 

 
 

FONTE: B-M Arcelor (2005). 

 

 Observa-se por meio da tabela 5 que a B-M Arcelor gerou, no ano de 2005, 

3.953.949,00 toneladas de resíduos sólidos. Taxa de 451,44 kg de resíduo emitido para cada 

tonelada de aço produzida. Para verificar se essa taxa é alta ou pequena necessita-se comparar 

com a taxa das empresas concorrentes.  

 Percebe-se também pela tabela 5 que a B-M Arcelor destina uma parte de seus 

resíduos sólidos para uso em processo externo, reciclagem interna e uma parte não é 

recuperável, cujo índice deste último é 29,69 kg de resíduos não recuperáveis para cada 

tonelada de aço produzida.  

 Para efeito de análise de desempenho faltaram os valores do ano anterior em valores 

absolutos como em porcentagens.  
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 As tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 mostram indicadores físicos. As empresas também podem 

divulgar indicadores monetários relacionados com os resíduos. Os indicadores físicos podem 

vir juntos com indicadores monetários.  

Isso pode ser conferido no Relatório Anual 2004 da COPESUL. Nas duas ilustrações 

seguintes há exemplo de indicadores físicos (Gráfico 1) e monetários (Gráfico 2) ambos 

provenientes do mesmo evento, gerenciamento de resíduos da COPESUL entre 1990 a 2004:  

 

Resíduos sólidos reciclados ou recuperados

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

1990 ( a ) 2000 2001 ( b ) 2002 2003 ( c ) 2004

Qtde
m3

Resíduos reciclados   Resíduos recuperados   
 

( a ) 1990 � Ano anterior à implantação da coleta seletiva 
( b ) 2001 � Parada geral de manutenção 

( c ) 2003 � Reestruturação da reciclagem na Copesul � junho/03 
 

Gráfico 1 � Exemplo de indicador físico 
FONTE: Adaptado de COPESUL (2004) 

 

 Segundo COPESUL (2004) os resíduos reciclados são os resíduos separados na central 

de triagem e destinados a processos externos à empresa. Os recuperados compreendem 

aqueles aproveitados internamente.  

O principal resíduo aproveitado é a borra oleosa. Recolhida nos separadores água-óleo 

ela é encaminhada como combustível para queima nas caldeiras. Nota-se que a empresa 

transforma um resíduo em insumo, gera energia para uso interno a partir de um detrito.  
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De acordo com o gráfico 1, a COPESUL implantou a coleta seletiva em 1989. A partir 

de 2002 a empresa destina seus resíduos mais para suas operações internas do que a outros 

processos produtivos. Com isso, consegue aumentar os benefícios econômico-financeiros com 

a manutenção de ações ecológicas que visam transformar resíduos em insumos.  

O gráfico a seguir demonstra os ganhos causados pela manutenção de ações ecológicas 

pela COPESUL: 

 

 

Ganhos pela reciclagem e recuperação de resíduos sólidos
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( a ) 1990 � Ano anterior à implantação da coleta seletiva 
( b ) 2001 � Parada geral de manutenção 

( c ) 2003 � Reestruturação da reciclagem na Copesul � junho/03 
 

Gráfico 2 � Ganhos oriundos da reciclagem e recuperação de resíduos sólidos 
FONTE: Adaptado de COPESUL (2004) 

 

Observa-se que quanto mais a COPESUL destina seus resíduos para uso interno mais 

aufere ganhos econômico-financeiros.   

No gráfico 1 há indicadores ambientais físicos do processo de reciclagem dos resíduos 

sólidos da empresa COPESUL e o gráfico 2 evidencia o ganho econômico da mesma por 

manter ações ecológicas que atuam sobre esses resíduos. 

Essas duas ilustrações demonstram que a contabilidade pode fornecer informações 

sobre atividades ambientais por meio da divulgação de indicadores físicos e monetários.  
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Almeida (2002) explica que os indicadores ambientais podem servir de parâmetro para as 

empresas gerenciarem seu desempenho ambiental e defende que podem ser utilizados para 

medir os avanços na eco-eficiência de certo negócio.   

Os indicadores ambientais físicos e monetários divulgam informações úteis e 

relevantes sobre a atuação ecológica da empresa e seus esforços para promover a eco-

eficiência. São os principais instrumentos de medida para as empresas avaliarem a relação de 

suas operações com os ecossistemas. 

Indicadores ambientais servem para prover os executivos da gestão ambiental de 

informações úteis para tomadas de decisões. Podem indicar se as metas estabelecidas são 

alcançadas, presença de situações de não-conformidade, possíveis soluções para os problemas 

ecológicos, além da conseqüência econômico-financeira do gerenciamento ambiental.  

Tais indicadores podem ser utilizados internamente na gestão ambiental e 

externamente para divulgar os gastos e resultados envolvidos com a proteção do meio 

ambiente.  

2.3.2 A contabilidade como instrumento de gerenciamento ambiental 

Segundo Lodhia (1999) a contabilidade ambiental é constituída por dois elementos: o 

gerenciamento ambiental (conhecimento dos problemas ambientais, estimação dos riscos 

decorrentes, elaboração e implantação de sistemas de gestão ambiental para saná-los) e a 

comunicação desse gerenciamento (evidenciação de informação sobre a proteção do meio 

ambiente no Relatório Anual e/ou junto com as Demonstrações Contábeis Tradicionais e ou 

em outros meios de comunicação).   

Para possibilitar o gerenciamento e sua comunicação, a contabilidade da gestão 

ambiental pode se organizar e se estruturar para possibilitar o fornecimento de informações 

úteis para tomadas de decisões. Por exemplo, Ribeiro e Lisboa (2000) ressaltam que é 

importante evidenciar os passivos ambientais nas grandes reorganizações societárias para não 
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gerar informação equivocada sobre a situação econômico-financeira de determinada entidade 

no momento de alguma negociação. Para evidenciar, necessita-se registrar, acumular e 

principalmente organizar os eventos contábeis relacionados com a gestão ambiental e 

estruturar a contabilidade da gestão ambiental. 

A ONU (2001) categoriza os gastos ambientais em quatro tipos: tratamento de 

emissões e resíduos; prevenção e gestão ambiental; valor de compra dos materiais output não-

produto; custos de processamento do output não-produto; e as receitas ambientais em dois 

tipos: subsídios, prêmios; e outros ganhos. 

Observa-se que os gastos ambientais podem ser calculados em relação aos custos de 

tratamento dos resíduos, às despesas envolvidas com a supervisão do processo de gestão das 

atividades ambientais e ao valor contido no desperdício. Os benefícios podem surgir de 

incremento de receitas, redução de custos e benefícios intangíveis como melhor imagem. 

Basicamente, a gestão ambiental pode ser dividida em prevenção, recuperação e 

reciclagem. Ferreira (2003) desenvolve um modelo para atender as três principais áreas da 

gestão ambiental: prevenção, recuperação e reciclagem, além de atividades ambientais 

relacionadas com a produção.  

Os gastos ambientais podem ser incorridos com intuito de prevenir poluição, recuperar 

áreas contaminadas e reciclar resíduos. Com base nos tipos de atividades ambientais mantidas 

pelas empresas os sistemas de contabilidade ambiental podem ser organizados para prover 

informações sobre o desempenho ecológico da empresa.   

Hansen e Mowen (2001) consideram que dois tipos de relatórios sobre os gastos 

ambientais são essenciais para toda organização que pretende melhorar seu desempenho 

ambiental. No primeiro tipo de relatório, há classificação dos gastos ambientais em quatro 

tipos de atividade: de prevenção, de detecção, de falhas internas e de falhas externas. 
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Mensuram-se os gastos em cada tipo de atividade e os compara com os outros gastos 

operacionais.   

No segundo tipo de relatório, há a confrontação entre os gastos ambientais e os 

benefícios gerados pelo investimento em atividades ecológicas. Os benefícios ambientais são 

classificados em cinco tipos: reduções de custos, contaminantes; reduções de custos, 

eliminação de resíduos perigosos; receita de reciclagem; economias de custos da conservação 

de energia; e reduções dos custos da embalagem. Mais detalhes ver Hansen e Mowen (2001).   

 De forma diferente Vellani (2004), baseado em Ribeiro (1998), propõe três categorias 

para gastos ambientais e três para benefícios ambientais. Os gastos ambientais são 

classificados em atividades: preservar; recuperar; e controlar; os benefícios ambientais em: 

redução de gastos, uso eficiente de recursos; redução de gastos, eliminação de multas e taxas; 

venda de reciclados. 

 Vellani (2004) também relaciona a abordagem gerencial com a contábil, visando 

auxiliar os gestores na elaboração do planejamento estratégico da empresa. Tal correlação 

almeja visualizar a conseqüência econômico-financeira do investimento em cada tipo de 

atividade ambiental e identificar o efeito contábil de investir em determinada ação ecológica. 

Gastos incorridos em atividades preservar tendem a ser contabilizados como custos, 

atividades controlar como despesas e atividades recuperar como perdas.  

 Independente da forma como determinada empresa organiza a contabilidade da gestão 

ambiental, o mesmo tem que ser capaz de fornecer informações úteis para tomadas de 

decisões. FEE (2000) explica que o relatório ambiental deve fornecer ao usuário da 

informação contábil uma compreensão geral de eventos ambientais e os riscos relacionados ao 

negócio. 

Os relatórios com informações provenientes da contabilidade da gestão ambiental 

devem ser capazes de auxiliar os executivos na escolha da alternativa com melhor custo-
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benefício para tratar os problemas ecológicos. Segundo Ribeiro (1998), os gastos na área 

ambiental podem ter significativos impactos sobre o patrimônio das empresas e assim afetar 

sua continuidade. Nesse sentido, deve ser alvo de criteriosas estratégias para garantir o 

sucesso dos sistemas de gerenciamento ambiental.   

As informações trazidas pela contabilidade da gestão ambiental devem constar no 

Relatório Anual da empresa, essencialmente, aquelas que envolvem cifras relevantes. Lodhia 

(1999) reforça isso, pois entende que a contabilidade ambiental envolve o estabelecimento de 

sistemas de contabilidade internos cuja informação pode ser evidenciada no relatório anual da 

companhia. 

A informação fornecida pela contabilidade da gestão ambiental tem valor quando 

evidencia ao gestor os gastos e resultados incorridos nas ações ecológicas com capacidade de 

contribuir à Sustentabilidade Empresarial. Isto é, atividades ambientais que aumentam a eco-

eficiência do negócio.    

Portanto, o início de todo o processo da contabilidade da gestão ambiental encontra-se 

na etapa de organizar as ações ecológicas em categorias que permitam segregar as que 

contribuem para a eco-eficiência do negócio daquelas que visam contribuir de uma forma 

geral ou específica para o desenvolvimento sustentável da sociedade. É nessa etapa que esta 

dissertação visa contribuir para a evolução do conhecimento em contabilidade da gestão 

ambiental. 

Os conceitos expostos neste referencial foram ponderados para formar o raciocínio 

utilizado pelo pesquisador na elaboração da pesquisa empírica que objetiva categorizar as 

ações ecológicas empresariais.  

Esta dissertação identifica as ações ecológicas empresariais e com base em suas 

finalidades as enquadram em duas categorias: ações ecológicas que atuam sobre os resíduos 

emitidos pela própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços (forma 
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direta de resgatar a harmonia entre os elementos que formam os ecossistemas); e ações 

ecológicas que atuam sobre outros elementos não relacionados com os resíduos emitidos pela 

própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços (forma indireta de 

resgatar a harmonia entre os elementos que formam os ecossistemas). 

A figura a seguir permite visualizar essas duas categorias:  

 

 

Figura 7 � Categorização das ações ecológicas empresariais 
FONTE: Elaborado pelo autor.  

 

 Cada categoria cont m quatro possíveis finalidades para as ações ecológicas 

empresariais. As finalidades das ações enquadradas na categoria atuar sobre os resíduos 

emitidos pela própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços 

representam a forma direta de resgatar a harmonia entre os elementos do meio ambiente e por 

isso podem aumentar a eco-eficiência do negócio. Essas ações podem agir em quatro direções 

durante o processo produtivo.  

Na Direção I encontram-se duas finalidades: substituir insumos não-renováveis por 

renováveis, reciclados ou retirados de forma ecológica e reduzir o uso de insumo. A 

Processamento de 
 Produtos e Serviços 

Resíduos 

Produtos e serviços

DIREÇÃO I: 
� usar insumo renovável, reciclável         
ou retirado de forma ecológica 
� reduzir o uso de insumo 

DIREÇÃO III:
● transformar resíduos em produtos

Educação Ambiental 

Preservação e Recuperação 

Reciclagem 

○ Atuar sobre os próprios resíduos 
 (Forma direta de resgatar a harmonia) 

○ Atuar sobre outros elementos 
(Forma indireta de resgatar a harmonia)

DIREÇÃO IV
●  reduzir a emissão de resíduos
● responsabilidade contratual

●  neutralizar o efeito tóxico dos resíduos
●  coleta seletiva de lixo

Desenvolvimento Sustentável 

 

AÇÕES ECOLÓGICAS EMPRESARIAIS 

Insumos 

DIREÇÃO II: 
● transformar resíduos em insumos 
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finalidade da ação ecológica na Direção II é transformar resíduos em insumos. Na direção III 

a ação serve para transformar resíduos em produtos. Por último, as empresas podem manter 

ações ecológicas na Direção IV para reduzirem a emissão de resíduos, cumprirem 

responsabilidades contratuais, neutralizarem o efeito tóxico do resíduo e coletarem de forma 

seletiva o lixo.  

Na categoria atuar sobre elementos não relacionados com os resíduos emitidos pela 

própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços as finalidades se 

resumem em manter programas que visam o desenvolvimento sustentável de forma geral 

como adotar a Agenda 21 ou seguir os Princípios do Equador, e de forma específica como 

fornecer educação ambiental à comunidade, participar de projetos voltados para algum 

processo de reciclagem, recuperar e preservar áreas.  

A seguir a pesquisa empírica é descrita.    
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3. A PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

 A ação ecológica empresarial é a variável analisada por esta dissertação. A pesquisa 

empírica pode servir para o pesquisador observar o comportamento da variável na realidade 

em um ou diversos contextos.  

Para isso, três elementos são contemplados: os materiais abordados, a população 

observada e a análise dos resultados. Os materiais são escolhidos para se chegar à população e 

efetuar a análise dos resultados.      

Neste capítulo, esses três elementos são expostos nos seguintes itens: Os materiais; A 

população; e Análise dos resultados.  

 

3.1 Os materiais 

 

Este trabalho encontra divulgação de ações ecológicas empresariais em três tipos de 

materiais: nas publicações de 2002, 2003, 2004 e 2005 do Guia Exame da Boa Cidadania 

Corporativa � GEBCC produzido pela Revista Exame; nas edições 2003, 2004 e 2005 do 

prêmio Benchmarking Ambiental � BA elaborado pela empresa Mais Projetos Corporativos � 

MPC; e nos Relatórios Anuais de 2005 das empresas listadas no ISE 2005 da BOVESPA. 

Tanto no GEBCC quanto no BA, as empresas enviam seus projetos para aprovação de 

uma comissão técnica. Os aprovados são premiados e divulgados na mídia. Já os Relatórios 

Anuais são obrigações anuais para empresas Sociedade Anônima de Capital Aberto cujas 

ações são negociadas na BOVESPA. 

A seguir são descritos os três tipos de materiais abordados por este trabalho para 

efetuar a análise de conteúdo: GEBCC, BA e Relatório Anual 2005 ISE 2005.  
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3.1.1 GEBCC 

Referência: GEBCC (2002), GEBCC (2003), GEBCC (2004) e GEBCC (2005). 

 

O GEBCC é uma publicação anual da Revista Exame e visa disseminar e estimular 

melhores práticas de responsabilidade corporativa. Foi criado em 2000 em parceria com o 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social para premiar projetos envolvidos com 

a sustentabilidade empresarial. A Revista Exame já publicou seis edições do GEBCC: 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.  

Dentro de seu conteúdo há uma parte destinada para publicação das �práticas de 

destaque� nas áreas relacionadas aos sete temas dos indicadores Ethos (2006): valores e 

transparência; funcionários; fornecedores; consumidores/clientes; comunidade; 

governo/sociedade; e meio ambiente.  

Os projetos analisados por este trabalho são os premiados como �práticas de destaque 

área meio ambiente� publicados nas edições de 2002, 2003, 2004 e 2005: GEBCC (2002), 

GEBCC (2003), GEBCC (2004) e GEBCC (2005). 

Os projetos premiados pelo GEBCC são publicados e descritos de forma semelhante 

ao seguinte trecho:  

 

Quadro 4 � Exemplo de ação ecológica empresarial encontrada nos GEBCC 

 
FONTE: GEBCC (2005). 
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A partir da leitura do trecho contido no quadro 4, identifica-se a finalidade da ação 

ecológica. A função da referida estação de tratamento de efluente é transformar resíduo em 

insumos. Visa decompor o efluente (resíduo) em água e adubo (insumos).  

A ação ecológica, nesse caso, tem relação com a redução do impacto sobre o meio 

ambiente na medida em que uma parte do efluente é reutilizada nas operações da empresa e o 

resíduo liberado no processo de tratamento não se transforma em poluição, mas em um 

insumo para paisagismo. Com isso, pode-se obter economia com o insumo água e ao 

transformar um resíduo sem valor comercial em adubo para operações internas.  

Pode-se enquadrar esse tipo de ação ecológica empresarial na seguinte categoria:  

 

► ação ecológica que atua sobre os resíduos emitidos pela própria empresa durante 

o processamento de seus produtos e serviços.  

 

Ações com a finalidade de substituir insumos não-renováveis por renováveis, 

reciclados ou retirados de forma ecológica; reduzir o uso de insumos; transformar resíduos em 

insumos, transformar resíduos em produtos; adequar-se a contratos; neutralizar o efeito tóxico 

dos próprios resíduos e coletar de forma seletiva o lixo são exemplos de ações ecológicas 

empresariais que podem tornar um negócio eco-eficiente na medida em que reduzem o 

impacto negativo de suas operações sobre os ecossistemas e eliminam o uso insustentável de 

recursos naturais.   

Se os gastos incorridos em ações ecológicas empresariais com essas finalidades 

resultarem em benefícios econômico-financeiros à empresa, essas ações contribuem para 

aumentar a eco-eficiência do negócio, pois podem promover desempenho ecológico 

juntamente com o econômico.  
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 A ação ecológica empresarial também pode atuar sobre outros elementos não 

relacionados com os resíduos da própria companhia conforme o exemplo descrito no seguinte 

quadro: 

 

Quadro 5 � Exemplo de ação ecológica empresarial encontrada nos GEBCC 

 
FONTE: GEBCC (2005) 

 

De acordo com o quadro 5 a ação tem a finalidade de contribuir para o processo de 

reciclar resíduos (pneus usados sem reaproveitamento). Nota-se que o pneu usado sem 

reaproveitamento não é, geralmente, o resíduo emitido durante o processamento dos produtos 

e serviços da Goodyear, mas consiste num resíduo emitido na etapa descarte do ciclo de vida 

de seu produto pneu.  

Cada empresa compreende um sistema composto por inputs, processamento e outputs. 

Nesse contexto, certo produto ou serviço de uma empresa é utilizado por outro processo. Este, 

por usa vez, dá entrada a insumos (que são os produtos e serviços de outras companhias) em 

sua unidade produtiva para fabricar produto e serviço (que será insumo para outra empresa) e 

assim sucessivamente até passar por toda a cadeia produtiva e chegar até o consumidor final.  

Forma-se assim, uma rede composta por várias empresas que utilizam insumos 

(produtos e serviços de outras empresas) para fabricar seus produtos e serviços (insumos para 

outras empresas). Cada sistema empresa libera outputs não-produtos que podem se 

transformar em resíduos e contaminar os ecossistemas. Então, cada empresa pode manter 

ações ecológicas para gerenciar os resíduos emitidos por ela própria durante o processamento 

(etapa do ciclo de vida) de seus produtos e serviços.  
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As empresas podem identificar os resíduos emitidos durante todo o ciclo de vida de 

seus produtos e serviços. Porém, cada sistema empresa pode focar seus esforços nos resíduos 

emitidos somente numa etapa do ciclo de vida: durante o processamento de seus produtos e 

serviços.            

A Goodyear produz pneus. Durante o processamento do pneu há liberação de um ou 

mais resíduos. O pneu novo sai da fábrica da Goodyear e chega até um revendedor. Para este 

o pneu novo é insumo que processado sai como serviço de revenda para outro processo 

produtivo até chegar ao consumidor final, uma transportadora, que o coloca em algum 

automóvel. Ao chegar ao final de sua vida útil o pneu é descartado.  

Ao se considerar os resíduos gerados durante o processamento visualiza-se somente os 

resíduos emitidos pelo sistema empresa. Os detritos emitidos durante as outras etapas do ciclo 

de vida são na verdade resíduos de outros sistemas empresas.  

Se os pneus usados sem condições de reaproveitamento fosse o resíduo liberado pelas 

unidades da Goodyear a atividade ambiental identificada no quadro 5 poderia ser considerada 

uma ação que contribuiu para aumentar a eco-eficiência do negócio.   

Apesar de ser uma ação que contribui para o desenvolvimento sustentável, pois auxilia 

no processo de reciclagem, não pode tornar um negócio eco-eficiente porque não visa atuar 

especificamente sobre os resíduos emitidos pelo sistema empresa.  

Por isso, este trabalho considera que se o resíduo em questão não foi expelido durante 

a fabricação dos serviços e produtos da companhia a atividade ambiental enquadra-se como: 

 

► ação ecológica que atua sobre elementos não relacionados com os resíduos 

emitidos pela própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços. 
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Programas de educação ambiental à comunidade, preservação e recuperação de áreas 

contaminadas por resíduos expelidos por operações de outras empresas também são exemplos 

de ações que podem ser enquadradas nessa categoria e não tem potencial para aumentar a eco-

eficiência do negócio, apesar de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade.  

A educação ambiental somente contribui para a eco-eficiência do negócio quando visa 

fornecer conhecimento a colaboradores internos para estes trabalharem de maneira ecológica 

e reduza a emissão de resíduos durante o processamento dos produtos e serviços da empresa.   

Reduzir o impacto das próprias operações significa, para esta dissertação, a empresa 

agir por meio das ações ecológicas que atuam sobre seus próprios resíduos durante o 

processamento de seus produtos e serviços.  

Qualquer investimento em atividades de proteção ambiental é relevante e deve ser 

gerenciado pela contabilidade da gestão ambiental. Percebe-se que os projetos premiados pelo 

GEBCC contêm ações ecológicas que atuam tanto sobre os resíduos emitidos pelas próprias 

operações da empresa quanto sobre outros elementos.  

Os projetos encontrados no GEBCC são de empresas constituídas juridicamente como 

Limitadas (Ltdas), Sociedade Anônima (S.A.) de Capital Fechado e Sociedade Anônima 

(S.A.) de Capital Aberto. Entres estas, há empresas cujas ações estão listadas no ISE 2005.  

 Na próxima tabela, são informadas as empresas S.A. de Capital Aberto citadas nos 

GEBCC, com ações listadas no ISE 2005:  
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Tabela 6 - As S.A. de Capital Aberto citadas nos GEBCC, cujas ações estão listadas no ISE 2005. 

 

FONTE: GEBCC (2002), GEBCC (2003), GEBCC (2004) e GEBCC (2005). 

 
 A primeira coluna compreende o setor e a segunda o nome das empresas S.A. de 

Capital Aberto citadas como mantenedoras dos projetos encontrados no GEBCC e cujas ações 

estão listadas no ISE 2005. Na terceira, quarta, quinta e sexta colunas são divulgados os 

gastos incorridos nos projetos premiados como �práticas de destaque na área meio ambiente� 

dos GEBCC.  

Essas colunas podem conter um valor, um cifrão ($) ou vazias.  O valor ou o cifrão 

significa que a empresa ganhou o prêmio naquele ano e vazia quando a empresa não teve 

projetos premiados. O valor compreende o somatório dos gastos envolvidos por um ou mais 

projetos de uma mesma empresa e o cifrão ($) quando o valor do investimento não é 

divulgado. Esses valores podem ser contabilizados como custo, despesa ou imobilizado. 

Há citação, nos GEBCC, de 17 das 28 empresas listadas no ISE 2005. Mas isso não 

significa que as 11 restantes não mantêm ações ecológicas. Apenas indica que não tiveram 

nenhum projeto premiado como �práticas de destaque na área meio ambiente� nas edições de 

2002, 2003, 2004 e 2005 do GEBCC da Revista Exame.  

A tabela a seguir discrimina as S.A. de Capital Aberto com ações negociadas na 

BOVESPA, mas não listadas no ISE 2005: 
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Tabela 7 - As S.A. de Capital Aberto citadas nos GEBCC, cujas ações não estão listadas no ISE 2005. 

 

FONTE: GEBCC (2002), GEBCC (2003), GEBCC (2004) e GEBCC (2005).  

 

 A primeira coluna compreende o setor e a segunda o nome das empresas S.A. de 

Capital Aberto citadas como mantenedoras dos projetos encontrados no GEBCC e cujas ações 
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não estão listadas no ISE 2005. Na terceira, quarta, quinta e sexta colunas são divulgados os 

gastos incorridos nos projetos premiados como �práticas de destaque na área meio ambiente� 

dos GEBCC.  

Igualmente à tabela ulterior, essas colunas podem conter um valor, um cifrão ($) ou 

vazias.  O valor ou o cifrão significa que a empresa ganhou o prêmio naquele ano e vazia 

quando a empresa não teve projetos premiados. O valor compreende o somatório dos gastos 

envolvidos por um ou mais projetos de uma mesma empresa e o cifrão ($) quando o valor do 

investimento não é divulgado.  

As duas tabelas seguintes, tabela 8 e continuação da tabela 8, mostram as empresas 

S.A. de Capital Fechado junto com as Ltda.: 

 

Tabela 8 - As S.A. de Capital Fechado e as Ltda. citadas nos GEBCC 
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Continuação da tabela 8 

 FONTE: GEBCC (2002), GEBCC (2003), GEBCC (2004) e GEBCC (2005). 
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A primeira coluna compreende o setor e a segunda o nome das empresas S.A. de 

Capital Fechado e Limitadas citadas como mantenedoras dos projetos encontrados no 

GEBCC. Na terceira, quarta, quinta e sexta são divulgados os gastos incorridos nos projetos 

premiados como �práticas de destaque na área meio ambiente� dos GEBCC. O critério para 

informação, ou não, dos gastos são os mesmos utilizados nas tabelas 6 e 7.  

 Observa-se que nas edições de 2002, 2003, 2004 e 2005 do GEBCC são premiados 

projetos de vários valores conforme divulgados nas tabelas 6, 7 e 8. Esses valores podem ser 

contabilizados pelas empresas como custos, despesas ou imobilizado.  

Custos quando são gastos incorridos durante o processo produtivo para evitar que 

resíduos contaminem os ecossistemas. Despesas quando são recursos consumidos pela gestão 

ambiental global de companhia. E imobilizado quando o dispêndio de capital for para 

comprar máquinas e equipamentos utilizados no processo de proteção ambiental e com vida 

útil maior que um período fiscal.   

Talvez, a finalidade da ação ecológica possa determinar a contabilização do gasto 

ambiental em custo, despesa ou imobilizado. No entanto, pesquisas são necessárias para 

confirmar essa correlação.  

 

3.1.2 BA 

Referência: BA (2003), BA (2004) e BA (2005). 

 

Há também exemplos de ações ecológicas empresariais nos projetos publicados no site 

Mais Projetos Corporativos - MPC (2006) (http://www.maisprojetos.com.br) por meio da 

divulgação do BA - Benchmarking Ambiental para premiar e divulgar práticas empresariais 

relacionadas com a sustentabilidade ecológica do negócio. O MPC já publicou três edições do 

BA: 2003, 2004, 2005 e 2006.  

http://www.maisprojetos.com.br/
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Este trabalho aborda todos os projetos premiados pelo BA das edições de 2003, 2004 e 

2005: BA (2003), BA (2004) e BA (2005). Esses projetos premiados são expostos e descritos 

em trechos semelhantes ao seguinte: 

 

Quadro 6 � Exemplo de ação ecológica contida nos BA 

  
FONTE: BA (2005). 

 

A partir da leitura do quadro 6 é possível identificar a finalidade da ação ecológica. 

Note que o projeto visa fornecer educação ambiental tanto aos funcionários quanto à 

comunidade.  

Educação ambiental pode ser definida como o processo de desenvolver a capacidade 

intelectual do ser humano com intuito de estimular sua participação na proteção do meio 

ambiente.  
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Quando a educação ambiental visa fornecer conhecimento técnico para atuar no 

processo organizacional e operar algum ativo ou efetuar determinada tarefa de forma 

ecologicamente correta para reduzir a emissão de resíduos e do desperdício, a ação ecológica 

atua sobre os resíduos do próprio negócio.  

Porém, quando a educação ambiental é voltada para a comunidade e não tem relação 

com a operacionalização dos ativos e processos da empresa a ação ecológica atua sobre outros 

elementos não relacionados com seus detritos.  

No trecho contido no quadro 6 a finalidade da ação ecológica empresarial é ampliar e 

sensibilizar os funcionários e a comunidade sobre as questões ecológicas de uma forma geral, 

de onde de infere que gera conhecimento geral sobre ecologia mas não serve para 

operacionalizar os processos relacionados com a proteção dos ecossistemas. Por isso, pode-se 

enquadrá-la na a seguinte categoria:  

 

► ação ecológica que atua sobre elementos não relacionados com os resíduos 

emitidos pela própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços.   

  

Como não atuam sobre o desperdício do processo produtivo da própria empresa, não 

podem tornar suas operações mais eco-eficientes.  

Já no trecho contido no imediato quadro consta um exemplo de ação ecológica com 

potencial para aumentar a eco-eficiência do negócio. 
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Quadro 7 � Exemplo de ação ecológica contida nos BA 

  
FONTE: BA (2005). 

 

 Identifica-se nesse trecho um tipo de ação ecológica que visa transformar resíduo 

(efluentes) em insumo por meio da recirculação da água. A finalidade, nesse caso, é atuar 

sobre os resíduos emitidos pela própria CST.  

Por meio dessa ação a CST pode reduzir o consumo de água. Logo se elimina o 

consumo insustentável do recurso água. Assim, evita-se o desperdício e ainda pode reduzir 

gastos com o insumo. Portanto, essa ação tem potencial para aumentar a eco-eficiência da 

empresa. 

Por isso, essa atividade ambiental enquadra-se na seguinte categoria:  

 

► ação ecológica que atua sobre os resíduos emitidos pela própria empresa durante 

o processamento de seus produtos e serviços.  
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Se os gastos incorridos nessa ação resultar em benefícios econômico-financeiros à 

empresa, pode-se dizer que é uma ação que aumenta a eco-eficiência.  

As empresas S.A. de Capital Aberto citadas no BA e seus respectivos setores são as 

seguintes: 

 

Tabela 9 - As S.A. de Capital Aberto citadas nos BA, cujas ações não estão listadas no ISE 2005.  

 
Fonte: BA (2003), BA (2004) e BA (2005). 

 

  Na primeira e segunda coluna dessa tabela são citados os setores e o nome das 

empresas respectivamente. A terceira, quarta e quinta colunas podem conter um cifrão ($) ou 

vazias.  O cifrão significa que a empresa ganhou o prêmio naquele ano e vazia quando a 

empresa não teve projetos premiados.  

Diferente das edições 2002, 2003 e 2004 do GEBCC, as edições 2003, 2004 e 2005 do 

BA não divulgam os valores envolvidos com os projetos premiados.   

 Nos �cases premiados� do BA não há citação de S.A. de Capital Aberto cujas ações 

estão listadas no ISO 2005. Não obstante, existem casos de empresas S.A. de Capital Fechado 

e Ltda. com projetos premiados pelo BA.  
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A tabela seguinte apresenta uma lista com o setor e o nome das empresas S.A. de 

Capital Fechado e Ltda: 

 

Tabela 10 - As S.A. de Capital Fechado e Ltda citadas nos BA 

 
Fonte: BA (2003), BA (2004) e BA (2005). 

 

Na primeira e segunda colunas dessa tabela são citados os setores e o nome das 

empresas respectivamente. A terceira, quarta e quinta coluna podem conter um cifrão ($) ou 

vazias.  O cifrão significa que a empresa ganhou o prêmio naquele ano e vazia quando a 

empresa não teve projetos premiados.  

Além desses dois tipos de material, GEBCC e BA, esta dissertação aborda um terceiro 

e último conjunto de dados: os Relatórios Anuais 2005 das S.A.s com ações listadas no ISE 

2005 da BOVESPA.  
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3.1.3 Relatórios Anuais (Annual Reporting em inglês) das empresas listadas no 

ISE 2005.  

 

Conforme a Bolsa de Valores de São Paulo � BOVESPA (2006) e Monzoni, Biderman 

e Brito (2006) o Índice de Sustentabilidade - ISE tem como objetivo promover práticas 

empresariais que integram desempenho econômico, social e ecológico em seus negócios e 

demonstrar os retornos de uma carteira composta por ações de empresas consideradas 

sustentáveis.  

Para o desenvolvimento do ISE foi formado um Conselho Deliberativo presidido pela 

BOVESPA. As demais organizações que participam do desenvolvimento são: Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), Associação 

Nacional dos Bancos de Investimentos (ANBID), Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC), Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), International Finance Corporation (IFC), Instituto ETHOS e Ministério 

do Meio Ambiente.  

Para selecionar as empresas que compõe o ISE o CES-FGV (Centro de Estudos de 

Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas) desenvolveu um questionário para medir o 

desempenho das companhias emissoras das 150 ações mais negociadas na BOVESPA. O 

questionário procura abordar o conceito Triple Bottom Line - TBL, desenvolvido pela 

consultoria inglesa SustainAbility, que envolve a avaliação de elementos ambientais, sociais e 

econômico-financeiros, assim como a posição da empresa perante acordos globais, 

publicações sociais e governança corporativa.  

A primeira carteira, ISE 2005, entrou em vigor no dia 1 de dezembro de 2005 com 

validade até 1 de dezembro de 2006. Logo, em 1 de dezembro de 2006 foi formada a carteira 

ISE 2006 com validade até 1 de dezembro de 2007.  
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A ISE 2005 era composta por 34 ações de 28 empresas: América Latina Logística, 

Aracruz Celulose e Papel, Banco do Brasil, Belgo Mineira, Bradesco, Braskem, CCR 

Rodovias, Celesc, Cemig, Cesp, Copel, Copesul, CPFL Energia, DASA Diagnóstico da 

América, Eletrobrás, Eletropaulo, Embraer, Gol Linhas Aérea Inteligentes, Iochpe-Maxion, 

Itaú Holding, Itausa, Natura, Perdigão, Suzano Bahia Sul Papel e Celulose, Tracbel Energia, 

Unibanco, Votarantim Celulose e Papel e WEG.   

 

Referência: Relatório Anual 2005 ISE 2005 

 

O Relatório Anual pode ser utilizado pelas empresas para fornecer informações aos 

diversos públicos da sociedade sobre a evolução e atuação de seus negócios em determinado 

período. 

Documento oficial corporativo, o Relatório Anual apresenta as informações do 

Relatório da Administração, juntamente com as Demonstrações Contábeis, acompanhadas dos 

pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. Podem conter gráficos, 

fotografias e tabelas.  

Conforme Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003) a Comissão de Valores Mobiliários � 

CVM faz recomendações sobre o conteúdo do Relatório de Administração. No Parecer de 

Orientação nº. 15/87 citam-se itens que nele devem constar. Um desses itens é a divulgação 

de informação sobre a proteção do meio ambiente por parte da empresa. Ou seja, nessa parte 

do Relatório Anual pode conter exemplos de ações ecológicas empresariais.  

Acredita-se que nos Relatórios Anuais das empresas listada no Índice de 

Sustentabilidade Empresarial � ISE da Bolsa de Valores da São Paulo � BOVESPA podem 

ser identificadas ações ecológicas empresariais.   
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Então, nos Relatórios Anuais das 28 companhias com ações listadas na carteira do ISE 

2005 pode haver informações sobre ações ecológicas empresariais por serem consideradas 

pelo CES-FGV como empresas sustentáveis. Pois, empresas sustentáveis, geralmente, 

programam e divulgam atividades ambientais.  

No entanto, foram identificados exemplos de ações ecológicas empresariais no 

conteúdo dos Relatórios Anuais de 17 (60,0%) das 28 (100,0%) firmas listadas no ISE 2005. 

São elas: América Latina Logística, Aracruz, Suzano Bahia Sul Celulose, Banco do Brasil, 

Itaú, Belgo Mineira, Cesp, Cemig, Copesul, CPFL, Eletrobrás, Itausa, Natura, Perdigão, 

Suzano, Unibanco e Weg. 

A identificação da ação ecológica é possível por meio na leitura analítica do Relatório 

Anual 2005 de cada empresa observada, principalmente dos trechos reservados para assuntos 

relacionados com a proteção do meio ambiente.  

O processo de coleta de dados consiste em identificar nesses três tipos de materiais - 

GEBCC, BA e Relatórios Anuais 2005 ISE 2005 - exemplos de ações ecológicas empresariais 

e por meio da análise de suas finalidades enquadrá-las como: 

 

► ação ecológica que atua sobre os resíduos emitidos pela própria empresa durante 

o processamento de seus produtos e serviços; 

 

Ou em: 

 

► ação ecológica que atua sobre elementos não relacionados com os resíduos 

emitidos pela própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços.  
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Com esse enquadramento, este trabalho aborda a população a fim de verificar a 

variável finalidade da ação ecológica empresarial em diversos contextos empresariais, 

alcançar o objetivo e responder a pergunta de pesquisa sobre como categorizar as ações 

ecológicas empresariais. 

 

3.2 A população 

 

Dentre todas as premiações citadas nas três bases retro discriminadas: GEBCC, BA e 

Relatório Anual 2005 ISE 2005, identificaram-se e analisaram-se 608 ações ecológicas 

empresariais. Destas, 458 são encontradas nos projetos premiados como �práticas de destaque 

na área meio ambiente� pelos GEBCC, 32 estão nos �cases premiados� pelos BA e 118 

localizam-se nos Relatórios Anuais das empresas pertencentes ao ISE 2005 conforme a tabela 

ulterior:  

 

Tabela 11 - A população 

  
FONTE: Elaborado pelo autor. 

  

As 608 ações ecológicas identificadas são mantidas por 182 empresas. Destas, 17 são 

S.A. de Capital Aberto com ações listadas no ISE 2005, 55 também são S.A. de Capital 

Aberto, mas suas ações não estão listadas no ISE 2005; e 110 pertencem ao conjunto das S.A. 

de Capital Fechado ou Ltda. conforme demonstra os quadros (8, 9 e 10) seguintes.  
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Quadro 8 - As S.A. de Capital Aberto com ações listadas no ISE 2005 

 
FONTE: elaborado pelo autor. 

 

 As S.A. Capital Aberto representam 9,34% de todas as 182 empresas com ações 

ecológicas identificadas e 23,61% das S.A. de Capital Aberto. Os outros 76,38% das S.A. 

Capital Aberto são preenchidos pelas seguintes empresas: 

 

Quadro 9 - As S.A. de Capital Aberto, cujas ações não estão listadas no ISE 2005. 

  
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

 Os quadros 8 e 9 listam empresas que mantem ações ecológicas. Porém, não se pode 

afirmar que essas S.A. de Capital Aberto mantêm mais ações ecológicas que as outras da 

BOVESPA. Indica apenas que determinada empresa possui projetos premiados como 
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�práticas de destaque área meio ambiente� pelo GEBCC, �case premiado� pelo BA ou 

divulga informações sobre ações ecológicas em seu Relatório Anual 2005.  

 Esta dissertação também aborda empresas S.A. Capital Fechado e Limitadas que estão 

listadas no próximo quadro: 

 

Quadro 10 - As S.A. de Capital Fechado e as Ltda. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme o quadro 10 nota-se que a maioria das ações ecológicas foi encontrada em 

projetos de S.A. Capital fechado e Limitadas, 60,44%. Esperava-se que os projetos das S.A 

Capital Aberto tivessem maior repercussão..  
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Mesmo sendo minoria, acreditava-se que as empresas listadas no ISE, tivessem um 

comportamento mais pró-ativo que as demais companhias. Os setores também são alvos de 

expectativas. Setores mais poluentes são mais cobrados no que tange a proteção ambiental.  

Os setores da economia que apresentaram exemplo de ações ecológicas estão expostos 

no seguinte quadro:  

 

Quadro 11 � As empresas envolvidas e seus respectivos setores  

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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Segundo o quadro 11, os setores que apresentaram 10 empresas ou mais foram os: 

Automotivo, Químico e Petroquímico, Serviços Diversos, Serviços Públicos e Siderurgia e 

Metalurgia. Resultado compatível com as expectativas. Todos são setores poluentes e 

estratégicos para a economia de um país, por isso necessitam manter ações ecológicas e 

compatibilizar desempenho econômico com o ecológico em busca da sustentabilidade 

empresarial.  

A tabela a seguir demonstra quais os setores que apresentaram maior quantidade de 

ações ecológicas: 

 

Tabela 12 � Quantidade de ações ecológicas empresariais por setor 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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A tabela 12 mostra que o setor com maior número de ações ecológicas identificadas é 

o de Serviços Públicos, compreendido por empresas de energia e água. Este setor em conjunto 

com os setores Químico e Petroquímico, Papel e Celulose, Siderurgia e Metalurgia e Bancos e 

Serviços Financeiros detém mais de 50,0% das ações ecológicas empresarias identificadas.   

No entanto, não significa dizer que esses setores mantêm mais atividades ambientais 

que os demais, pois como os dados não representam o total de ações ecológicas mantidas por 

todas as empresas não podem expressar qual empresa ou setor mais programam ações 

ecológicas. O Resultado indica que em dado setor há evidência de manutenção de atividades 

ambientais. 

 Pode-se notar por meio do quadro 11 e da tabela 12 o uso da metodologia estudo de 

corte transversal, pois foram analisadas as finalidades das ações ecológicas mantidas por 

empresas em diferentes tamanhos, formatos e setores. Esse resultado indica que há exemplos 

de ações ecológicas empresariais em, praticamente, todos os setores da economia brasileira.  

  

3.3 Análise dos resultados 

  

Esta dissertação identifica exemplos de ações ecológicas nos três tipos de materiais e 

as enquadra em duas categorias: ação ecológica que atua sobre os resíduos emitidos pela 

própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços ou em ação ecológica 

que atua sobre elementos não relacionados com os resíduos emitidos pela própria empresa 

durante o processamento de seus produtos e serviços.  

Para isso utiliza-se a análise de conteúdo. Como já afirmando, segundo Collins e 

Hussey (2005), essa pode ser uma ferramenta de diagnóstico empregada por pesquisadores em 

pesquisa qualitativa para converter sistematicamente textos em variáveis numéricas. Na tabela 
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a seguir são demonstrados os resultados da análise de conteúdo elaborada com os dados 

coletados nos três tipos de material: 

 

Tabela 13 � Resultados obtidos com a coleta de dados dos três tipos de materiais 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

 Conforme a tabela 13 há evidências que as empresas mantêm atividades ambientais 

para atuar tanto sobre os próprios resíduos quanto sobre outros elementos. Há ocorrência de 

ações ecológicas empresarias com e sem potencial para aumentar a eco-eficiência do negócio. 

Do total de 608, 158 (25,99%) atuam sobre os resíduos emitidos pela própria empresa durante 

o processamento de seus serviços e produtos e 450 (74,01%) agem sobre outros elementos.   

As 158 ações ecológicas empresariais que atuam sobre os resíduos do próprio negócio 

apresentam finalidades como: reduzir o uso de insumo, substituir os insumos não renováveis 

por renováveis, recicláveis ou retirados de forma ecológica; transformar resíduos em insumos; 

transformar resíduos em produtos; adequar-se a contratos, neutralizar o efeito tóxico do 

resíduo, promover a coleta seletiva de lixo e reduzir a emissão de resíduos.  

A tabela a seguir mostra a ocorrência de ações com essas finalidades: 
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Tabela 14 � Finalidade das ações ecológicas empresariais que atuam sobre os resíduos emitidos pela 
própria companhia durante o processamento de seus produtos e serviços 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme a tabela 14, entre as 450 ações ecológicas, as quatro finalidades que 

aparecem com maior freqüência são: transformar resíduos em produtos (20,25%), neutralizar 

o efeito tóxico dos detritos (17,1%), responsabilidade contratual (18,82%) e transformar 

resíduos em insumos (14,56%).   

De todas as 158 ações ecológicas da tabela 14, 48,0% são programados por empresas 

dos setores: Serviços Públicos, Serviços Diversos, Indústria Automotiva, Higiene, Limpeza e 

Cosmético e Papel e Celulose. 

Os setores Agrobusiness, Atacado e Comércio Exterior, Comunicação, Fumo e 

Indústria de Móveis não apresentaram ações ecológicas que agem sobre os resíduos emitidos 

pelas próprias operações da companhia. Mas não se pode inferir que nesses setores não exista 

a manutenção de ações ecológicas.  
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Conforme a tabela 14, uma empresa pode agir sobre seus próprios resíduos em quatro 

direções:  

 

❏ Direção I: a empresa pode agir logo no início do processamento de seus produtos e serviços 

para reduzir o uso dos insumos e substituir insumos não-renováveis por renováveis ou 

retirados de forma ecológica.  Mesmo não tendo contato com resíduos pode diminuir sua 

geração, pois ao melhorar o uso e a qualidade dos insumos pode consequentemente 

reduzir a emissão de detritos.  

  

Ações ecológicas empresariais com finalidades nessa direção podem ser encontradas 

nos Relatórios Anuais 2005 da Natura, ALL, Tracbel Energia, Perdigão, Suzano Papel e 

Celulose, Votorantim Papel e Celulose, Belgo, Iochpe-Maxion. Nessa mesma direção se 

encontra os projetos da Volkswagen, do Banco ABN Amro Real e da Natura premiados pelo 

GEBCC (2005) e da V & M Florestal premiado pelo BA (2003). 

No projeto da Natura premiado pelo GEBCC (2004) identifica-se exemplo de ação 

ecológica empresarial com a finalidade de estimular a compra de insumos retirados de forma 

ecológica.  

A finalidade da ação ecológica identificada no projeto premiado pelo GEBCC (2004) 

da Daimler Chrysler é utilizar materiais de fontes renováveis. Isto é, substituir insumos não-

renováveis por renováveis.  

No projeto da Lafarge premiado pelo GEBCC (2004), a empresa utiliza resíduos 

industriais como insumos no processo de produção de cimento. Essa prática conforme Barros 

(2006) está se transformando em uma tendência entre as indústrias de cimentos do Brasil. 

Segundo Barros (2006), além da Lafarge, as empresas como Votorantim Cimentos e Holcin 
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também já queimam lixo industrial no lugar do coque do petróleo em seus fornos e com isso 

conseguem reduzir custos. 

 Ações ecológicas com a finalidade de reduzir o uso de insumos podem ser encontradas 

no projeto da Intermédica Sistemas de Saúde premiado pelo GEBCC (2004), no projeto da 

Fiat e da Aracruz premiados pelo GEBCC (2005), no projeto da Ambev premiado pelo BA 

(2003), no da AstraZeneca premiado pelo BA (2004), nos Relatórios Anuais da Brasken etc. 

 

❏ Direção II: a empresa pode reduzir o uso de insumos por meio da transformação de 

resíduos em matéria-prima e permitir assim seu reaproveitamento internamente no 

processo produtivo. Nesta direção o resíduo já foi liberado e por isso a empresa pode 

trabalhar com ele a fim de permitir sua entrada novamente no sistema empresa.   

 

Ações ecológicas com essa finalidade podem ser localizadas no Relatório Anual 2005 

da Perdigão. Esta utiliza resíduos para geração de energia para suprir suas próprias 

necessidades, ou seja, transforma resíduo (gasoso) em insumo (energia).  

Nessa direção, as empresas podem também transformar as águas residuais no insumo 

água por meio da manutenção de sistemas de reuso da água. Programas desse tipo são 

encontrados nos projetos da CST premiado pelo BA (2005), nos Relatórios Anuais 2005 da 

Belgo, DASA, Suzano Papel e Celulose, Votorantim Papel e Celulose, CPFL, da Tracbel 

Energia, ALL e da Natura. No site da AGCO também há informação sobre a ocorrência de 

recirculação da água em seus processos.  

 Identifica-se assim, um padrão em ações com a finalidade de transformar resíduo em 

insumo. Independente do setor ou formato a maioria delas visa o reuso da água contida no 

efluente. Muitas empresas podem investir em tecnologias inovadoras que possibilitam uma 

taxa de 100% de recirculação de água.   
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❏ Direção III: ações ecológicas que visam transformar resíduos em produtos. As empresas 

investem nessas atividades com a finalidade de atuar sobre seu resíduo para criar valor e 

fazer do lixo um produto com valor de mercado. Nesta direção o resíduo já foi liberado e a 

empresa pode trabalhar para permitir sua saída do sistema empresa como produto. 

 

Esse tipo de ação pode ser encontrado nos projetos da Sortex Plásticos e Metais, da 

Cimento Itambé, da Sobloco e da GKN premiados pelo GEBCC (2002), no projeto da Aché e 

da Daimler Chysler premiados pelo GEBCC (2003), nos projetos da Henkel, da Albras, Zema, 

Elektro, AIX Sistemas, IBM e Multibrás premiados pelo GEBCC (2005), no projeto da 

Sabesp premiado pelo BA (2004) e nos Relatórios Anuais 2005 de algumas S.A. de Capital 

Aberto com ações listadas no ISE 2005.  

 

❏ Direção IV: o quarto conjunto de ações ecológicas, ou quarta direção, tem como finalidade 

a redução na emissão de resíduos, a neutralização do efeito tóxico de seus detritos, 

responsabilidade contratual e coleta seletiva de lixo. Nesta direção, o resíduo já foi 

liberado e não tem condições de ser reaproveitado como insumos ou vendido como 

produto. A empresa gerencia os detritos para que os mesmos não contaminem os 

ecossistemas.  

 

Ações ecológicas que visam reduzir a emissão de resíduos são encontradas nos 

Relatórios Anuais 2005 da Brasken, Belgo, Perdigão e Natura.  

Há exemplos ações ecológicas que visam à certificação ISO 14.001, voltados aos 

Sistemas de Gestão Ambiental, nos projeto da COSIPA (BA 2004), do SENAI (BA 2004), do 

Centro de Cuidados e Desenvolvimento Infantil Materna Ltda (BA 2005) nos Relatórios 
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Anuais 2005 da ALL, Iochpe-Maxion, Belgo, Embraer, Votorantim, Cemig, CPFL, 

Eletropaulo, Tracbel Energia e Natura. 

Nota-se que muitas vezes para transformar resíduos em insumos ou em produtos a 

empresa necessita fazer coleta seletiva de lixo. Mas pode fazer coleta seletiva de lixo e não 

aproveitar o resíduo como insumos e não vendê-lo como produto. 

Coleta seletiva de lixo dessa forma pode ser encontrada no projeto das empresas 

Hotelaria Accor (GEBCC 2002), Kodak (GEBCC 2003), Dixie Toga (GEBCC 2004), Vivo 

(GEBCC 2005), Unimed (BA 2003), Newpower Sistemas de Energia Ltda (BA 2005), 

Unibanco (Relatório Anual 2005) etc (GEBCC 2005 e em outros Relatórios Anuais 2005 ISE 

2005).  

Reduzir a emissão de resíduos pode ser por meio da reciclagem dos resíduos 

aproveitando-os como insumos ou pela sua venda. Mas também pode ser feita via instalação 

de filtros ou algo semelhante. Somente em situação como essas que a finalidade da ação 

ecológica empresarial é reduzir a emissão de resíduo. Ação ecológica empresarial com essa 

finalidade somente foi encontrada no material Relatório Anual 2005 ISE 205. Empresas como 

Brasken, Belgo, Perdigão e Natura divulgam manter atividades ambientais para esse fim.  

Ações programadas para neutralizar o efeito tóxico dos resíduos emitidos pela própria 

companhia são localizadas nos projetos da Alcoa (GEBCC 2002), Aracruz (GEBCC 2004), 

Multibrás (GEBCC 2005), Portobello S.A. (BA 2005) etc. No material Relatório Anual 2005 

ISE 2005 também há exemplos de ações com essa finalidade.  

Em relação às direções, 47,47% das ações ecológicas empresariais estão na IV, 

20,25% na III, 17,72% na I e 14,55% na II.  

Com base na tabela 14 a seguinte ilustração pode ser elaborada:  
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Tabela 15 � Finalidade das ações ecológicas empresariais que atuam sobre outros elementos  

   
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme a tabela 15, 41,2% são projetos de educação ambiental, 40,0% são para 

preservar áreas e recuperar locais poluídos, 14,67% são programas de reciclagem e 3,33% são 

atividades voltadas para o desenvolvimento sustentável de forma geral.  

Das 450 ações ecológicas da tabela 15, 54,0% se concentram nos setores Químico e 

Petroquímico, Serviços Públicos, Papel e Celulose, Siderurgia e Metalurgia e Bancos e 

Serviços Financeiros.  

Na coluna �Desenvolvimento Sustentável� se enquadram as ações ecológicas 

empresariais que promovam o desenvolvimento sustentável de forma geral. O compromisso 

com a Agenda 21 da empresa Caterpillar (GEBCC 2002), Embratel (GEBCC 2005 e BA 

2003), Eletrobrás (Relatório Anual 2005 ISE 2005) e da Natura (Relatório Anual 2005 ISE 
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2005) e adoção dos Princípios do Equador pelo Banco Real (GEBCC 2002), Itaú (GEBCC 

2005), Banco do Brasil (Relatório Anual 2005 ISE 2005) e Unibanco (Relatório Anual 2005 

ISE 2005) exemplificam práticas voltadas para esse fim.  

Na coluna �Programas de Educação Ambiental�, �Programas de Reciclagem� e 

�Preservação e Recuperação� representam finalidades envolvidas em contribuir ao 

desenvolvimento sustentável da sociedade de forma específica, em programas voltados para 

algum tema em particular.  

Os projetos da MBR, 3M, Bayer, WEG, Carterpillar, Ambev, Bahia Sul Celulose 

premiados pelo GEBCC (2002), CPFL, Sabesp, Souza Cruz e Philips pelo GEBCC (2003), 

Aracruz, Suzano pelo GEBCC (2004), Belgo pelo GEBCC (2005) entre outros contém 

exemplos de ações ecológicas que visam o funcionamento de programas de educação 

ambiental à comunidade.  

A Alcoa (GEBCC 2003), Vega (GEBCC 2002), Grupo Pão de Açúcar (GEBCC 

2003), Copesul (GEBCC 2003), Ripasa (GEBCC 2003), Petroquímica União (GEBCC 2003), 

Cocomar (GEBCC 2003), Cenibra (GEBCC 2004), Itaúsa (Relatório Anual 2005 ISE 2005) 

entre outras apresentam ações ecológicas voltadas para projetos de reciclagem.  

As companhias Dupont e Petrobras (GEBCC 2002), CPFL (GEBCC 2003), Sabesp 

(GEBCC 2003), Aracruz e Suzano (GEBCC 2004), Citibank (GEBCC 2004), Emae (GEBCC 

2005), Alpha Ville Urbanismo (GEBCC 2005), Embratel (GEBCC 2005), Acesita (GEBCC 

2005) entre outras investem em programas de recuperação e preservação.  

De forma geral, esperava-se que as empresas mantivessem um número maior de ações 

ecológicas com potencial para aumentar a eco-eficiência do negócio. Porém os resultados 

desta pesquisa demonstram outra situação.  

As atividades da categoria ação ecológica que atua sobre elementos não relacionados 

com os resíduos emitidos pela própria empresa durante o processamento de seus produtos e 
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serviços compreendem 74,01% das 608 ações identificadas. As atividades da categoria ação 

ecológica que atuam sobre os resíduos emitidos pela própria empresa durante o 

processamento de seus serviços e produtos representam 25,99% das 608 atividades 

ambientais identificadas nos materiais.  

Ressalta-se também que sobre a perspectiva contábil faltaram informações para 

analisar a conseqüência econômico-financeira dos gastos incorridos em ações ecológicas 

empresariais. 

Estudos futuros poderiam ser direcionados para calcular os valores e resultados 

envolvidos com os ativos voltados à proteção do meio ambiente. Por exemplo, em qual 

contexto determinado tipo de ação ecológica consegue gerar benefício econômico-financeiro 

à empresa e aumentar a eco-eficiência do negócio.  

A contabilidade da gestão ambiental pode criar indicadores físicos e monetários para 

ações que atuam em elementos não relacionados com os próprios resíduos. Calcular quantas 

pessoas participaram dos programas de educação ambiental, tamanho da área recuperada e 

preservada, quantidade de material reciclado, número de programas ambientais patrocinados 

pelo negócio e os gastos e resultados incorridos nessa categoria de ações ecológicas 

empresariais são exemplos dessas possibilidades.  

Também podem ser criados indicadores físicos e monetários para as ações ecológicas 

que agem sobre os resíduos emitidos pelas próprias operações do negócio. Indicadores que 

visualizam o fluxo físico e monetário envolvidos com os inputs e outputs do sistema empresa 

e o efeito das ações ecológicas nesses fluxos podem ser muito relevantes. Exemplo: 

indicadores físicos sobre a redução do uso de insumos, taxa de recirculação da água, 

quantificação de resíduos sólidos reutilizados ou vendidos, quantificação das certificações 

obtidas por certo período etc; e indicadores monetários para calcular o valor investido e 

confrontar com as reduções de custos, incremento de receitas e conquista de novos mercados. 
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Foram mencionados estudos que contribuem para a gestão física e monetária das ações 

ecológicas que atuam sobre os resíduos emitidos pelas próprias operações da empresa. A 

figura 2, O Sistema Empresa Eco-eficiente ilustrado na figura 6, a Contabilidade da Gestão 

Ambiental resumida no quadro 3 e o mapa de contas de entradas e saídas do quadro 2 contêm 

conceitos que podem servir para elaborar a seguinte ilustração: 
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Medir esse desperdício fisicamente possibilita calcular quanto das entradas não se 

transformou em produtos e serviços. Monetariamente, o gestor pode medir quanto do capital 

aplicado em insumos é desperdiçado em forma de resíduos. 

Nota-se que a empresa pode visualizar o fluxo monetário e físico dessas entradas e 

saídas no sistema empresa. As ações ecológicas empresariais que atuam de forma direta para 

resgatar a harmonia dos elementos dos ecossistemas podem servir para alterar esse fluxo 

físico e monetário. 

Substituir insumos não-renováveis por renováveis, recicláveis ou retirados de forma 

ecológica; reduzir o consumo de insumos; transformar resíduos em insumos; transformar 

resíduos em produtos; reduzir a emissão de resíduos, neutralizar o efeito tóxico dos resíduos, 

coleta seletiva de lixo ou responsabilidade contratual são exemplos de finalidades de ações 

ecológicas capazes de alterar o fluxo físico e monetário das entradas e saídas do sistema 

empresa. 

Portanto, há possibilidade de indicadores físicos e monetários para visualizar o fluxo 

físico e monetário referente às entradas e saídas do sistema empresa e também para analisar 

alterações nesse mesmo fluxo com a manutenção das ações ecológicas empresariais.   

Para todo conjunto de atividade ambiental dentro da empresa também podem ser 

criados indicadores físicos e monetários para avaliar o desempenho ecológico e econômico da 

ação ecológica empresarial. Ademais, podem indicar quais atividades ambientais conseguem 

integrar desempenho econômico com ecológico. Demonstram se a companhia mantem ações 

ecológicas para resgatar a harmonia entre os elementos dos ecossistemas de forma direta ou 

indireta. 

Uma empresa que atua de forma direta para resgatar a harmonia entre os elementos 

dos ecossistemas, certamente, está mais próxima da eco-eficiência e da sustentabilidade que 



 

 

114

daquela que mantem somente atividades ambientais que não atuam sobre seus próprios 

resíduos.  

Exemplo, determinada empresa A investe em ações que visam à recirculação da água, 

pois trata de seu único resíduo: água tóxica. E consegue com isso redução de custos. Outra, a 

empresa B investe em programas ambientais para fornecer educação ambiental à comunidade 

e mantem uma estação de tratamento de efluente para tratar de seu único resíduo também 

água tóxica, mas sem recirculação da água e sem obter redução de custos. A terceira firma, C, 

possui o mesmo processo de recirculação da água da empresa A e o mesmo programa de 

educação ambiental da B.  

Considera-se que as três empresas têm o mesmo faturamento e o único resíduo 

liberado é o mesmo para todas: água tóxica. A questão é: qual empresa é mais eco-eficiente? 

Qual empresa é mais sustentável?  

Certamente a empresa A e C é mais eco-eficiente que B, pois consegue gerenciar seus 

resíduos de tal forma que consegue utilizar menos o recurso natural água e obter benefícios 

econômicos com isso. Apesar da empresa B educar a comunidade sobre ecologia, os 

ecossistemas da Terra continuarão a ser contaminados pela água tóxica liberada durante o 

processamento de seus serviços e produtos.   

Fornecer educação ambiental à comunidade pode contribuir para o aumento de 

desempenho social uma vez que dissemina o conhecimento sobre ecologia entre a sociedade. 

Logo, pode melhorar sua sustentabilidade. Esse tipo de ação ecológica age de forma indireta 

para resgatar a harmonia entre os elementos que formam os ecossistemas.  

Em termos de sustentabilidade, as empresas A e B podem estar no mesmo nível visto 

que ambas investem em alguma dimensão da sustentabilidade empresarial. Porém, como o 

programa de reciclagem da empresa A possibilita redução de custos e integração entre 
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desempenho ecológico e econômico, ela é mais eco-eficiente que sua concorrente B. Logo, é 

mais sustentável por conseguir integrar desempenho ecológico com econômico.  

A empresa mais sustentável das três é a empresa C, pois consegue integrar 

desempenho ecológico e econômico com o programa de recirculação de água e obter 

desempenho social com seu programa de educação ambiental. Ou seja, consegue integrar 

desempenho econômico, social e ecológico. 

Em termos de eco-eficiência, as empresas A e C estão no mesmo nível, pois utilizam a 

mesma tecnologia para transformar o resíduo água tóxica em insumo e obter com isso, 

redução de custos.   

Uma empresa poluidora que almeja a sustentabilidade pode começar a atuar de forma 

direta para resgatar a harmonia do meio ambiente. Com isso pode reduzir custos ou 

incremento de receita, aumentar a eco-eficiência e a sustentabilidade. Em seguida, com o 

capital economizado pode fornecer educação ambiental à comunidade, obter desempenho 

social e aumentar mais um pouco a sustentabilidade.  

Assim, com os dois programas consegue integrar desempenho ecológico, econômico e 

social. Produz uma imagem positiva, aumenta a confiança do mercado e reduz o risco. Logo 

aumenta a perspectiva de continuidade e o valor econômico da companhia.  

O caminho para a sustentabilidade consiste na manutenção de ações que consigam 

trazer ao negócio desempenho econômico, social e ecológico. Além disso, para prover os 

gestores de informações úteis para tomadas de decisões a contabilidade pode evoluir e se 

estruturar para atender as novas necessidades de seus usuários.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os conceitos Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social Corporativa e 

Sustentabilidade Empresarial tratam da necessidade de desenvolvimento econômico das 

empresas e países sem agredir a saúde das sociedades e dos ecossistemas.  

A Sustentabilidade Empresarial depende do desempenho econômico, social e 

ecológico da empresa. Esses três desempenhos podem existir concomitantemente para reduzir 

o risco do negócio e maximizar a continuidade da empresa.  

 Desempenho ecológico pode ser alcançado com a manutenção de ações ecológicas que 

atuam sobre os resíduos liberados pela própria companhia durante o processamento de seus 

produtos e serviços. Desempenho social significa se relacionar de forma ética e justa com 

todos os colaboradores da empresa. Desempenho econômico quando os gastos incorridos 

resultam em benefícios econômico-financeiros à empresa. 

O conceito Eco-eficiência converge para a integração entre desempenho econômico e 

ecológico e pode ser utilizado para identificar quais tipos de ações ecológicas empresariais 

têm potencial para aumentar a eco-eficiência da empresa do negócio.   

 Uma ação ecológica empresarial pode aumentar a eco-eficiência e contribuir para a 

sustentabilidade empresarial quando atuar sobre os resíduos emitidos pela própria empresa 

durante o processamento de seus produtos e serviços e os gastos incorridos nessas atividades 

resultarem em benefício econômico-financeiro à empresa.   

Este trabalho não analisou a conseqüência econômico-financeira do gasto incorrido em 

proteção ambiental, mas verificou a finalidade de ações ecológicas empresariais identificadas 

nos projetos premiados como �práticas de destaque área meio ambiente� nas edições 2002, 

2003, 2004 e 2005 do Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, nos �cases premiados� nas 
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edições 2003, 2004 e 2005 do Benchmarking Ambiental e nos Relatórios Anuais 2005 das 

S.A. de Capital Aberto com ações listadas no ISE 2005 da BOVESPA.   

Por meio de estudo de corte transversal, análise de conteúdo, pesquisa exploratória, 

descritiva, básica e indutiva esta dissertação categorizou a variável ação ecológica empresarial 

em duas categorias. 

Foram identificados 608 (100,0%) exemplos de ações ecológicas mantidas por 

empresas. Dessas: 

 

► 158 (25,99%) se enquadram como ação ecológica que atua sobre os resíduos 

emitidos pela própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços. 

  

► 450 (74,01%) se enquadram como ação ecológica que atua sobre elementos não 

relacionados com os resíduos emitidos pela própria empresa durante o processamento de 

seus produtos e serviços.  

 

Esse enquadramento permite ao gestor identificar as ações ecológicas capazes de 

aumentar a eco-eficiência do negócio e contribuir para a sustentabilidade da empresa. 

O problema desta dissertação compreendeu a seguinte pergunta de pesquisa:  

 

Em termos contábeis, como podem ser categorizadas as ações ecológicas 

empresariais para fornecer informações sobre eventos relacionados com a eco-

eficiência do negócio? 

  

O seguinte trecho pode servir de resposta: 
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As ações ecológicas empresariais podem ser categorizadas conforme suas 

finalidades de atuação sobre os resíduos emitidos pela própria empresa durante o 

processamento de seus produtos e serviços, ou de atuação externa à empresa e ao 

processo operacional corrente como preservação de áreas verdes, recuperação de 

áreas contaminadas, oferecimento de programas de educação ambiental 

direcionados à comunidade externa entre outros. A segregação da informação 

dessa forma, permitiria ao gestor conhecer a eco-eficiência do processo 

operacional em si e a gestão ambiental da empresa como um todo.  

 

A categorização das atividades ambientais exposta nesta dissertação possibilita à 

contabilidade da gestão ambiental informar sobre a conseqüência econômico-financeira dos 

eventos relacionados com todas as ações ecológicas empresariais. Ademais, especificamente, 

permite visualizar o fluxo físico e monetário envolvidos com os inputs, outputs e outputs não-

produto e o efeito das ações ecológicas empresariais sobre esses fluxos.  

Essa categorização está visualizada na figura 7 e pode indicar se as ações ecológicas 

empresariais atuam para resgatar de forma direta a harmonia entre os elementos que 

constituem os ecossistemas, evitar o desperdício e contribuir para a eco-eficiência do negócio 

ou atuar em programas que protegem o meio ambiente de elementos não relacionados com os 

resíduos emitidos pelas operações da própria empresa e regatar de forma indireta a harmonia 

entre os membros dos ecossistemas. 

Ações ecológicas empresariais que agem sobre outros elementos não relacionados com 

os detritos da própria empresa possuem finalidades como manter programas que contribuem 

de uma forma geral ao desenvolvimento sustentável da sociedade como adotar a Agenda 21 e 

seguir os Princípios do Equador ou especificamente como fornecer educação ambiental à 

comunidade, programas de reciclagem, preservação e recuperação.  
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Na outra categoria observa-se que as ações ecológicas empresariais podem atuar sobre 

os resíduos emitidos pela própria companhia durante o processamento de seus produtos e 

serviços em quatro direções: 

 

○ Direção I: substituir insumos não-renováveis por renováveis, recicláveis ou retirados de 

forma ecológica; e reduzir o consumo de insumos;  

○ Direção II: transformar resíduos em insumos;  

○ Direção III: transformar resíduos em produtos;  

○ Direção IV: reduzir a emissão de resíduos, neutralizar o efeito tóxico dos resíduos, coleta 

seletiva de lixo ou responsabilidade contratual.  

 

As ações ecológicas empresariais que atuam sobre os resíduos emitidos pela própria 

empresa durante o processamento de seus produtos e serviços podem reduzir o desperdiço e 

resgatar a harmonia entre os elementos dos ecossistemas de forma direta. Se os gastos nelas 

incorridos resultarem em benefícios econômico-financeiros à empresa também podem gerar 

desempenho econômico. Logo, podem aumentar a eco-eficiência da empresa na condução de 

seu negócio.  

A contabilidade da gestão ambiental deve gerenciar todo tipo de ação ecológica 

mantida pela firma, porém aquelas com potencial para aumentar a eco-eficiência do negócio 

merecem atenção especial por integrar desempenho ecológico com econômico e contribuir 

para a sustentabilidade empresarial. 

Diante disso, esperava-se que as ações ecológicas empresariais fossem mantidas para 

aumentar a eco-eficiência do negócio.  

Entretanto, os resultados desta pesquisa mostraram que mais da metade das ações 

ecológicas empresarias são para resgatar de forma indireta a harmonia entre os elementos que 
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formam os ecossistemas (72,7% de 608). Destas, 41,2% são projetos de educação ambiental, 

40,0% são para preservar áreas e recuperar locais poluídos, 14,67% são programas de 

reciclagem e 3,33% são atividades voltadas para o desenvolvimento sustentável de forma 

geral.  

A minoria das ações ecológicas identificadas tem potencial para aumentar a eco-

eficiência do negócio (27,3% de 608). Destas, as três finalidades com maiores ocorrências 

visam transformar resíduos em produtos (20,25%), neutralizar o efeito tóxico dos detritos 

(17,1%) e responsabilidade contratual (18,82%).  

De todas as atividades ambientais da categoria ação ecológica que atua sobre 

elementos não relacionados com os resíduos emitidos pela própria empresa durante o 

processamento de seus produtos e serviços 54,0% são mantidos por empresas dos setores 

Químico e Petroquímico, Serviços Públicos, Papel e Celulose, Siderurgia e Metalurgia e 

Bancos e Instituições Financeiras.  

De todas as ações da categoria ação ecológica que atua sobre os resíduos emitidos 

pela própria empresa durante o processamento de seus produtos e serviços 48,0% são 

programados por firmas dos setores Serviços Públicos, Serviços Diversos, Indústria 

Automotiva, Higiene, Limpeza e Cosmético e Papel e Celulose. 

Determinada finalidade foi observada em empresas de diversos setores. Entre as ações 

com a finalidade de transformar resíduos em insumos muitas visavam recirculação da água. 

Contudo, há necessidade de muitos estudos para chegar-se a um padrão sobre as ações 

ecológicas empresariais.  

Para cada uma das quatro direções de atuações das ações ecológicas que agem sobre 

os resíduos emitidos pelas próprias operações do negócio podem ser criados indicadores 

físicos para calcular a redução do uso de insumos, taxa de recirculação da água, quantificação 

de resíduos sólidos reutilizados ou vendidos, quantificação das certificações obtidas por certo 
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período etc. Ao mesmo tempo, medidas monetárias servem para calcular o valor investido e 

confrontar com as reduções de custos, incremento de receitas e conquista de novos mercados. 

Também podem ser criados indicadores físicos e monetários para ações que atuam em 

elementos não relacionados com os próprios resíduos. Calcular a quantidade de pessoas que 

participou dos programas de educação ambiental, tamanho da área recuperada e preservada, 

quantidade de material reciclado, número de programas ambientais patrocinados pelo negócio 

e os gastos e resultados incorridos nessa categoria de ações ecológicas são exemplos dessas 

possibilidades.  

O objetivo básico da contabilidade é fornecer informação útil para tomada de decisão. 

As empresas, para integrar desempenho econômico e ecológico, necessitam de um sistema de 

gestão da eco-eficiência. Os conceitos expostos nos capítulos 1 e 2 e a categorização utilizada 

na pesquisa empírica resultaram num sistema de gestão da eco-eficiência empresarial. A 

figura 9 apresenta esse sistema. Tal sistema possibilita que a contabilidade da gestão 

ambiental forneça informações sobre o fluxo monetário e físico envolvidos com os inputs e 

outputs do sistema empresa e o efeito das atividades ambientais nesses fluxos. 

 As empresas podem organizar e identificar as ações ecológicas em relação a sua 

finalidade, localizar sua atuação durante o processamento de seus produtos e serviços e criar 

indicadores físicos e monetários. Sugerem-se futuras pesquisas nessa direção. 

Enfim, esta dissertação iniciou o processo de evolução da contabilidade da gestão 

ambiental por um determinado caminho (figura 9). Novas pesquisas poderão concluir qual o 

mais adequado para transcender a Contabilidade da Gestão Ambiental ao �Estado da Arte�.  
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GLOSSÁRIO 

 

 

AÇÃO ECOLÓGICA EMPRESARIAL: representa um conjunto de tarefas correlatas e inter-
relacionadas com a finalidade de proteção dos ecossistemas.  
 

CONTABILIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL ou CONTABILIDADE AMBIENTAL: 
subsistema da contabilidade tradicional responsável em registrar, acumular, analisar e 
divulgar os gastos e resultados incorridos nas ações ecológicas empresariais além do fluxo 
monetário e físico dos inputs e outputs do sistema empresa e o efeito das ações ecológicas 
empresariais sobre esses fluxos.  
 

GASTOS AMBIENTAIS: total de recursos consumidos pelas ações ecológicas empresariais 
ou o total de gastos incorridos nas ações ecológicas empresariais.  
 

GESTÃO AMBIENTAL: conjunto de processos, ferramentas e estratégias utilizadas pelas 
empresas para aumentar o desempenho ecológico do negócio.  
 

INPUT: termo utilizado pela Teoria dos Sistemas para nomear as entradas. No contexto 
empresarial, as matérias-primas, materiais e energia são exemplos de inputs.  
 

OUTPUT: termo utilizado pela Teoria dos Sistemas para nomear as saídas. No contexto 
empresarial, os produtos e serviços representam os outputs.  
 

OUTPUT NÃO-PRODUTO: termo baseado na teoria dos sistemas e utilizado no contexto 
empresarial para nomear as saídas que não são produtos e serviços. São os resíduos gasosos, 
líquidos e sólidos emitidos pelos negócios.  
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