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1 INTRODUÇÃO 
 

Há algum tempo a preocupação com o meio ambiente tem se tornado uma pauta não 

somente para as organizações não governamentais e ambientais, mas também para as demais 

organizações.  Diante disso a Contabilidade que é uma ciência social vem enfrentando 

desafios para demonstrar de forma monetária o patrimônio ambiental das entidades. 

O objetivo deste artigo é avaliar os princípios e normas contábeis internacionais e 

brasileiras a cerca do tema aplicáveis a empresa de estudo, V & M do BRASIL.  

Ha alguns anos evidencia-se uma tendência mundial a preservação de recursos 

naturais do planeta. Com a internacionalização da economia trazem ao Brasil uma nova 

cultura de prestação de contas no meio ambiente empresarial. Contudo tornou-se de grande 

importância a adoção de uma política de gestão ambiental pelas entidades, entre outros 

fatores, como legislação, maximização do retorno de capital juntamente com a minimização 

de riscos. 

A contabilidade ambiental apresenta-se como um sistema que tem como finalidade 

assim como a contabilidade convencional, de coletar dados, mensurar e evidenciar as 

transações que no caso são as ambientais.  

   Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a metodologia de pesquisa 

bibliográfica. Visando analisar o assunto proposto de maneira ordenada e objetiva, 

pretendemos identificar, definir e expor a relevância do tema abordado, pois a contabilidade 

do terceiro milênio necessita ser muito mais especializada que antes. 
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2 CONCEITOS 
 

2.1 Conceitos Fundamentais da Gestão Ambiental 

 
 De acordo com Zanluca a contabilidade ambiental, portanto, é o registro do patrimônio 

ambiental (bens, direitos e obrigações ambientais) de determinada entidade, e suas respectivas 

mutações - expressos monetariamente. 

  Seu objetivo é propiciar informações regulares aos usuários internos e externos acerca 

dos eventos ambientais que causaram modificações na situação patrimonial da respectiva 

entidade, quantificado em moeda. 

 Segundo Iudícibus e Marion (2000) a contabilidade ambiental se preocupa com a 

proteção do meio ambiente. Em função dos recursos naturais se tornarem cada vez mais 

escassos, um número crescente de empresas participa de um desenvolvimento sustentado, de 

gerenciamento ambiental para redução de custos operacionais, de cuidados para reduzir o 

risco  de poluição acidental ou indiciosa, entre outros.  

  A resposta a esta pergunta pode estar nas palavras de Sá (2000) que afirma que “na 

verdade, a denominação ambiental parece-me demasiadamente ampla como conceito. O 

mercado é ambiental, a natureza é ambiental, a tecnologia é ambiental, a lei é ambiental, a 

política é ambiental, em suma, tudo o que está for do patrimônio é ambiental. Adotou-se não 

obstante isso, para denominar de Contabilidade Ambiental a parte aplicada da contabilidade 

dedicada ao meio ambiente e da natureza”. Denomina-se também de balanço Ambiental 

aquela demonstração das contas que evidencia as relações do patrimônio com o meio 

ambiente, ou a natureza. 

 Paiva (2003, p. 17) descreve que “a contabilidade ambiental pode ser entendida como 

a atividade de identificação de dados e registros de eventos ambientais, processamento e 

gerações de informações que subsidiem o usuário servindo como parâmetro em suas tomadas 

de decisões. ”Sendo assim, a contabilidade ambiental mantém o mesmo objetivo que a 

contabilidade convencional tem em relação ao patrimônio, tendo como objeto principal, a 

mensuração de  aspectos ambientais nas demonstrações contábeis e ajudando na tomada de 

decisões.   

Um Sistema de Contabilidade Ambiental pretende fundamentalmente incorporar à 
contabilidade financeira tradicional os efeitos ambientais, identificando de forma 
separada aqueles custos e ingressos relacionados com o meio ambiente; em resumo,  
busca incorporar o conceito de sustentabilidade do meio ambiente aos negócios,  
acolhendo todos os subsistemas de uma empresa. (TINOCO; KRAEMER, 2008, p. 
161). 
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 Tinoco e Kraemer (2008) descrevem ainda que a contabilidade ambiental como 

ferramenta de gestão, proporciona reduções de custos e despesas ambientais além de 

fundamentar atividades ambientais proativas da gerência e auxiliar na tomada decisões, além 

destes benefícios, outros podem ser listados ao ramo industrial, como o controle de energia na 

produção de materiais, manutenção de contribuições a programas voltados ao meio ambiente 

e detalhamento na evidenciação de relatórios provenientes do desempenho ambiental.   

 

2.1.1 Ativo Ambiental 

 

 Os Ativos Ambientais representam: a) os estoques dos insumos, peças, acessórios, 

etc., utilizados no processo de eliminação ou redução dos níveis de poluição; b) os 

investimentos em máquinas, equipamentos, instalações, etc., adquiridos e/ou produzidos com 

intenção de amenizar os impactos causados ao meio ambiente; c) os gastos com pesquisas 

visando ao desenvolvimento de tecnologias modernas, de médio e longo prazo, desde que 

constituam benefícios ou ações que irão refletir nos exercícios seguintes. Comportam ainda, 

os bens adquiridos pela companhia que têm como finalidade controle, preservação e 

recuperação do meio ambiente (KRAEMER, 2005). 

 Ribeiro & Gratão (2000; p.4) dizem que recebem tal classificação parte dos estoques, 

especificamente aqueles destinados à finalidade referida. Tais estoques podem compostos por 

insumos, principalmente pelos que serão utilizados diretamente no processo produtivo, para 

eliminar, durante os procedimentos operacionais, o surgimento de poluição, como as águas, os 

gases, os resíduos  sólidos que serão depostos, de alguma forma, no meio ambiente natural.  

 Os ativos ambientais, de acordo com Ribeiro (1998, p. 57 apud NUNES, 2006, p.20),  

“são recursos econômicos controlados por uma entidade, como resultado de transações ou  

eventos passados, dos quais se espera obter benefícios econômicos futuros, e que tenham por  

finalidade o controle, preservação e recuperação do meio ambiente”.  

 

2.1.2 Passivo Ambiental  

  

 O Passivo Ambiental representa toda e qualquer obrigação de curto e longo prazo 

destinados única e exclusivamente a promover investimentos em prol de ações relacionadas à 

extinção ou à amenização dos danos causados ao meio ambiente, inclusive percentual do 
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lucro do exercício, com destinação compulsória, direcionado a investimentos na área 

ambiental. (KRAEMER, 2005). 

 Jacometo (2011) define-o como “o conjunto de dívidas reais ou potenciais que o  

homem, a empresa ou a propriedade possui com relação à natureza por estar em  

desconformidade com a legislação ou procedimentos ambientais propostos”.  

 Passivos ambientais referem-se, segundo Martins & De Luca (1994; p.27), a  

benefícios econômicos, que serão sacrificados em função de obrigações contraídas perante 

terceiros, para preservação e proteção ao meio ambiente. Têm origem em gastos relativos ao  

meio ambiente, que podem se constituir em despesas do período atual ou anteriores, aquisição  

de bens permanentes, ou na existência de riscos de esses gastos virem a se efetivar 

(contingências).  

 

2.1.3 Custos Ambientais  

 

 Segundo Padovezi (2000, p. 222): “Custos são gastos, não investimentos, necessários 

para fabricar os produtos da empresa. São os gastos efetuados pela empresa que farão nascer 

os seus produtos. Portanto, podemos dizer que os custos são os gastos relacionados aos seus 

produtos, posteriormente ativados quando os produtos objeto desses gastos forem gerados. De 

modo geral, são os gastos ligados à área industrial da empresa”. 

 Para Sá, (2002 p. 8), de nada adianta figurar os custos ambientais nos demonstrativos  

contábeis se não houver uma conscientização da necessidade do cuidado com o ambiente  

natural.  

 Já Ribeiro, Gonçalves e Lima (2002, p.05) dizem que custos ambientais são o  

consumo de recursos ocorridos na área de produção, mas voltados especificamente ao  

controle e preservação ambiental, tais como todos os insumos inseridos no processo  

operacional que tenham por objetivo a eliminação ou redução dos poluentes.  

  

 
 
2.1.4  Receita Ambiental 

 
 Segundo Tinoco & Kaemer (2004), a receita ambiental decorre de prestação de  

serviços especializados em gestão ambiental, venda de produtos elaborados de sobras de  

insumos ou de reciclados, aproveitamento de gases e calor, redução do consumo de energia e  

água.  
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 O objetivo da implantação das receitas ambientais não é gerar lucro, e sim ter um  

controle responsável de produção. Mas nada impede que a empresa tenha um proveito 

econômico com sua utilização. Como exemplo, a empresa pode aproveitar os restos de 

produtos e embalagens para vender, como reciclados, gerando, assim, uma receita extra.  

 

2.2 Conceitos de Logística 

 

2.2.1 Custo de Aquisição 

  

 O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de 

importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de 

transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos 

acabados, materiais e serviços. “Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes 

devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição...” podemos dizer que o Custo de 

Aquisição é todos os gatos incorridos na compra de um bem (frete, seguro, impostos 

irrecuperáveis, etc.), com a exceção dos tributos recuperáveis que devem ser excluídos. 

 

2.2.2 Custo de Manutenção 

  

 O custo de manutenção e identificado como uma medição universal do desempenho da 

manutenção, esta medida e a mais importante dentro de todo o planejamento da gestão de 

manutenção. Somente depois de fazer o levantamento dos custos é que o gestor irá afirmar 

qual será a melhor maneira de se fazer a manutenção, como fazer e em qual periodicidade. 

Porém o custo de manutenção infelizmente é usado para comparação de desempenho de 

manutenção entre as empresas ou entre plantas dentro da mesma empresa. 

 Cada empresa, cada planta dentro de uma empresa e, muitas vezes, cada departamento 

dentro de uma fábrica pode desenvolver sua própria definição de "custo de manutenção". 

Porém essa comparação de custos de manutenção tem que ter um acompanhamento para se ter 

uma definição que seja mais clara na qual está incluído e excluído em cada planta. Caso a 

empresa esteja no processo de definição dos custos de manutenção, deverá ter em mente o que 

pode ser considerado custo, para que, dessa forme, consiga gerenciar da melhor maneira como 

irá reduzir os gastos e aproveitar da melhor maneira cada investimento realizado. 
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2.2.3 Custo de falta 

 Esse custo ele é considerado pela falta de um item, pela falta do estoque quando se 

recebe um pedido. Este custo ele é variável pois ele ocorre quando de perde um pedido parcial 

ou total. Esse custo também ocorre quando as empresas tentam reduzir o seu estoque o 

Maximo que pode, porém essa redução poderá acarretar o não cumprimento do prazo de 

entrega podendo assim receber uma multa por atraso e até o cancelamento do pedido do 

cliente. A imagem desta empresa poderá ficar desgastada e isso ira elevar os custos  
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3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A GESTÃO AMBIENTAL 
  

 O Brasil, não possuiu em regulamentação de âmbito nacional que institua um modelo 

obrigatório de balanço social, o que favorece a apresentação dos mais distintos modelos 

(OLIVEIRA, 2003, p. 6; GUARNERI, 2001, p. 159), frequentemente pouco abrangentes 

(CUNHA; RIBEIRO, 2004) e com forte conteúdo auto-promocioanal (SILVA; FREIRE, 

2001, p. 3; DAVID; OTT, 2003, p.12), que reduz substancialmente a utilidade deste 

demonstrativo contábil. 

 O que existe no Brasil, atualmente, são poucas leis no âmbito estadual e municipal, 

projetos de lei federal e o incentivo da classe contábil e de algumas organizações não 

governamentais, como o IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) e 

Instituto Ethos de Responsabilidade Social, à elaboração deste demonstrativo. Mas o que as 

regulamentações brasileiras acerca do social propõem sobre este demonstrativo, no que tange 

à sua estrutura e à apresentação de informações abrangentes, transparentes e não enviesadas? 

 Neste sentido, o presente estudo visa identificar as regulamentações brasileiras sobre o 

balanço social e realizar uma análise qualitativa se suas disposições acerca do modelo 

proposto. Os objetivos específicos da pesquisa visam: (a) verificar se a estrutura proposta 

pelas regulamentações aborda as quatro vertentes apontadas pela FIPCAFI (Fundação 

Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras da FEA/USP); (b) averiguar se as 

normas do processo produtivo; (c) buscar evidencias de que as regulamentações incentivam a 

transparência dos relatórios sugeridos; (d) verificar se a estrutura proposta pelas normas 

permite maior comparabilidade entre períodos e empresas. 

 Foram identificadas dez regulamentações brasileiras que fornecem padrões para o 

desenvolvimento do Balanço Social: no âmbito das normas de contabilidade Lei nº 32/1999 ( 

em substituição ao Projeto de Lei nº 3.166/1977 arquivado em 2/2/1999) e o Projeto de Lei nº 

1.305/2003; na esfera estadual; a Lei nº 11.440/2000 do Rio Grande do Sul, a Lei nº 

7.987/2002 do Estado do Mato Grosso, e a Lei nº 2.843/2003 do Estado do Amazonas; e na 

esfera municipal, a Lei nº7.672/1998 de Santo André (SP0, a Lei nº8.118/1998 de Porto 

Alegre (RS), alterada pela Lei nº 8.197/1998, a Lei nº 9.536/2004 de Londrina (PR). 

NBCT 15 –  informações de natureza social e ambiental 

Esta norma tem como objetivo demonstrar a sociedade a participação e a 

responsabilidade social da entidade. Na demonstração de informações devem-se evidenciar os 

dados e as informações de natureza social e ambiental estando ou não na contabilidade, esta 
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demonstração de informações deve ser apresentada para se fazer a comparação com as 

informações do exercício anterior. As informações que devem ser julgadas são: Geração e 

distribuição de Riqueza; A riqueza gerada e distribuída pela entidade deve ser apresentada 

conforme a Demonstração do Valor Adicionado e Recursos Humanos onde devem constar 

dados referentes à remuneração; 

Nas informações que são relativas à interação da entidade com o ambiente, precisa 

saber os dados sobre o relacionamento com a comunidade na qual esta inserida, com os 

fornecedores e com os clientes. 

  GRI (Global Reporting Initiative) e uma empresa que promove a elaboração de 

relatórios de sustentabilidade na qual pode ser adotada por todas as organizações. Ela e uma 

empresa que tem uma das estruturas para relatórios mais abrangentes do mundo no qual 

proporciona uma maior transparência organizacional. 

  A GRI, uma Organização Não-Governamental composta por uma rede 

multistakeholders, foi fundada em 1997 pela CERES e pela Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (UNEP). Em 2002, a GRI mudou-se para Amsterdã onde atualmente está 

sediada a Secretaria. Ela conta também com os representantes regionais, os Pontos Focais 

(Focal Points) nos países: Austrália, Brasil, China, Índia e Estados Unidos e uma rede 

mundial de 30.000 pessoas. 

 Visão uma economia global sustentável onde organizações podem medir seus 

desempenhos e impactos econômicos, ambientais, sociais bem como os relacionados à 

governança, de maneira responsável e transparente. 

 Esta empresa tem como missão fazer com que os relatórios de sustentabilidade se 

tornem padrão, dando suporte e orientações para as organizações. 
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4 IDENTIDADE HUMANA: RESPONSABILIDADE PESSOAL, SOCIAL E GLOBAL 
 

 O terceiro capítulo diz respeito à identidade humana. Podemos destacar alguns 

aspectos do homem biológico no estudo da Biologia e alguns aspectos psicológicos ao estudar 

seu comportamento na Psicologia, mas a realidade humana é indecifrável. Somos indivíduos 

de uma sociedade e fazemos parte de uma “espécie”.  Mas, ao mesmo tempo em que 

fazemos parte de uma sociedade, temos a sociedade como parte de nós, pois desde o nosso 

nascimento a cultura se nos imprime. Nós somos de uma espécie, mas ao mesmo tempo a 

espécie é em nós e depende de nós. Se nos recusamos a nos relacionar sexualmente com um 

parceiro de outro sexo, acabamos com a espécie. Portanto, o relacionamento entre indivíduo-

sociedade-espécie é como a trindade divina, um dos termos gera o outro e um se encontra no 

outro. A realidade humana é trinitária. 

 A convergência entre todas as ciências e a identidade humana, certa número de 

agrupamentos disciplinares vai favorecer está convergência. É necessário reconhecer que na 

segunda metade do século XX, houve uma revolução científica, reagrupando as disciplinas 

em ciências pluridisciplinares. Assim, há a cosmologia, as ciências da terra, a ecologia e a 

pré-história.  

 Tome-se como exemplo a cosmologia, que, efetivamente, utiliza a microfísica, os 

aceleradores de partículas para imaginar os primeiros segundos do universo. Ela utiliza a 

observação e pratica uma reflexão filosófica sobre o mundo, assim como fizeram Hubert 

Reeves, Hawkins, Michel Cassé e tantos outros. Refletem sobre o universo incrível no qual 

vivemos. Mas o que é importante para a identidade humana é saber que estamos neste 

minúsculo planeta perdidos no cosmos. Onde aponta que nossa missão se transformou em 

civilizar o pequeno planeta em que vivemos. 

 Por outro lado, as ciências da terra nos inscrevem neste planeta formado por 

fragmentos cósmicos, resultados de uma explosão de sóis anteriores. Resta saber como estes 

fragmentos reunidos e aglomerados puderam criar uma tal organização, uma auto 

organização, para nos dar este planeta. É necessário mostrar que ele gerou a vida, e a nós 

somos, filhos da vida. 

 A biologia, com a teoria da evolução, nos prova como trazemos dentro de nós, 

efetivamente, o processo de desenvolvimento da primeira célula vivente, que se multiplicou e 

se diversificou. 

 Quando sonhamos com nossa identidade, devemos pensar que temos partículas que 

nasceram no despertar do universo. Temos átomos de carbono que se formaram em sóis 
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anteriores ao nosso, pelo encontro de três núcleos de hélio que se constituíram em moléculas e 

neuro moléculas na terra. Somos todos “filhos” do cosmos, mas nos transformamos em 

estranhos através de nosso conhecimento e de nossa cultura. 

 Portanto, somos indivíduos e cada um, representa o fragmento da sociedade e da 

espécie Homo sapiens, à qual pertencemos. Somos uma parte da sociedade, uma parte da 

espécie, seres desenvolvidos sem os quais a sociedade não existe. A sociedade só vive com 

essas interações. 

 È preciso lembrar que rir, chorar, sorrir, não são atos aprendidos ao longo da 

educação, são inatos, mas modulados de acordo com a educação. Heigerfeld fez uma 

observação sobre uma jovem surda-muda de nascença que ria, chorava e sorria. 

 Atualmente, estudos demonstram que o feto começa a sorrir no ventre da mãe. Talvez 

porque não saiba o que o espera depois, mas isso nos permite entender a nossa realidade, 

nossa diversidade e singularidade. 

 Chegamos, então, ao ensino da literatura e da poesia, pois elas não devem ser 

consideradas como secundárias e não essenciais. A literatura é para os adolescentes uma 

escola de vida e um meio para se adquirir conhecimentos. As ciências sociais vêem categorias 

e não indivíduos sujeitos a emoções, paixões e desejos.  

 Podemos dizer que as telenovelas também nos falam sobre problemas fundamentais do 

homem; o amor, a morte, a doença, o ciúme, a ambição, o dinheiro. Temos que entender que 

todos esses elementos são necessários para entender que a vida não é aprendida somente nas 

ciências formais. E a literatura tem a vantagem de refletir sobre a complexidade do ser 

humano e sobre a quantidade incrível de seus sonhos.  

 Podemos, então, compreender a complexidade humana através da literatura. A poesia 

nos ensina a qualidade poética da vida, essa qualidade que nós sentimos diante de fatos da 

realidade. A vida não deve ser uma prosa que se faça por obrigação. A vida é viver 

poeticamente na paixão, no entusiasmo. E para que isso aconteça, devemos fazer convergir 

todas as disciplinas conhecidas para a identidade e para a condição humana, ressaltando a 

noção de homo sapiens; o homem racional e fazedor de ferramentas, que é, ao mesmo tempo, 

louco e está entre o delírio e o equilíbrio, nesse mundo de paixões em que o amor é o cúmulo 

da loucura e da sabedoria. 

 Portanto, ao concluir está tese diagnostiquei o fato do homem não ser definido 

somente pelo trabalho, mas também pelo o que transmite. Nós somos Homo ludens, além de 

Homo economicus. Não vivemos só em função do interesse econômico. Há, também, o homo 

mitologicus, isto é, vivemos em função de mitos e crenças. 
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Muitas empresas trabalham com Responsabilidade Social, mas ainda falta informação 

a respeito. Infelizmente, muitos a confundem com filantropia, mas as razões por trás desse 

paradigma não interessam somente ao bem estar social, envolve também melhor desempenho 

nos negócios. Uma postura sustentável é por natureza preventiva e possibilita a prevenção de 

riscos futuros, como impactos ao meio ambiente e segurança no trabalho. 

   Sendo assim a responsabilidade humana ajuda a contabilidade ambiental a tomar 

decisões cocientes de forma sensata visando o bem estar de todos. 
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5 CONDIÇÃO PLANETÁRIA 
 

 O quarto aspecto é sobre a compreensão humana. Nunca se ensina sobre como 

compreender uns aos outros, como compreender nossos vizinhos, nossos parentes, nossos 

pais. O que significa compreender? 

 A palavra compreender vem do latim, compreendere, que quer dizer: colocar junto 

todos os elementos de explicação, ou seja, não ter somente um elemento de explicação, mas 

diversos. Mas a compreensão humana vai além disso, porque, na realidade, ela 8 comporta 

uma parte de empatia e identificação. O que faz com que se compreenda alguém que chora, 

por exemplo, não é analisar as lágrimas no microscópio, mas saber o significado da dor, da 

emoção. Por isso, é preciso compreender a compaixão, que significa sofrer junto. É isto que 

permite a verdadeira comunicação humana. 

 A grande inimiga da compreensão é a falta de preocupação em ensiná-la. Na realidade, 

isto está se agravando, já que o individualismo ganha um espaço cada vez maior. Estamos 

vivendo numa sociedade individualista, que favorece o sentido de responsabilidade 

individual, que desenvolve o egocentrismo, o egoísmo e que, consequentemente, alimenta a 

autojustificação e a rejeição ao próximo. 

 A raiva leva à vontade de eliminar o outro e tudo aquilo que possa aborrecer. De certa 

maneira, isto favorece ao que os ingleses chamam de self-deception, isto é, mentir a si mesmo, 

pois o egocentrismo vai tramando sempre o negativo e esquecendo dos outros elementos. 

 A redução do outro, a visão unilateral e a falta de percepção sobre a complexidade 

humana são os grandes empecilhos da compreensão. Outro aspecto da incompreensão é a 

indiferença. E, por este lado, é interessante abordar o cinema, que os intelectuais tanto acusam 

de alienante. Na verdade, o cinema é uma arte que nos ensina a superar a indiferença, pois 

transforma em heróis os invisíveis sociais, ensinando-nos a vê-los por um outro prisma. 

Charlie Chaplin, por exemplo, sensibilizou platéias inteiras com o personagem do vagabundo. 

Outro exemplo é Coppola, que popularizou os chefes da Máfia com “O Chefão”. No teatro, 

temos a complexidade dos personagens de Shakspeare: reis, gangsters, assassinos e ditadores. 

No cinema, como na filosofia de Heráclito: 

“Despertados, eles dormem”. Estamos adormecidos, apesar de despertos, pois diante da 

realidade tão complexa, mal percebemos o que se passa ao nosso redor. 

 Por isso, é importante este quarto ponto: compreender não só os outros como a si 

mesmo, a necessidade de se auto-examinar, de analisar a autojustificação, pois o mundo está 
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cada vez mais devastado pela incompreensão, que é o câncer do relacionamento entre os seres 

humanos.  

A contabilidade ambiental tem uma grande função para melhorar a compreensão 

humana pois  ajuda  as empresas há não pensar somente no lucro a qualquer custo sem 

importar com o que esta ao seu redor, tornando as empresas mais "humanas" pensando mais 

no bem coletivo, deixando de ser individualista. 
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6 ESTUDO DE CASO: A EFETIVIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL NA 
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA V & M do BRASIL 
 
 
 V & M do BRASIL desde 1952, quando foi lançada a pedra fundamental para a 

construção da Usina Barreiro, pautando o respeito às pessoas e ao meio ambiente. São 60 anos 

de atividades no País. Ela reforça o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade 

aos mercados de óleo e gás, energia, indústria, automotivo e de construção civil. Pautando 

também a excelência e a sustentabilidade. 

Fonte: VALLOUREC, 2013 
 
 A V & M do BRASIL é uma das mais modernas siderúrgicas integradas do mundo e 

mantém a posição de líder no mercado nacional em produção de tubos de aço sem costura. A 

Usina Integrada Barreiro ocupa uma área de aproximadamente 2 milhões de m2 na região do 

Barreiro, em Belo Horizonte, e tem capacidade para produzir, considerando o mix atual de 

produtos, até 550 mil toneladas de tubos por ano. Os tubos de aço sem costura da VMB 

abastecem o mercado nacional e internacional e passam por rigorosos sistemas de avaliação 

que asseguram o alto grau de qualidade dos produtos. 
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 Sabem que o desenvolvimento não pode comprometer o futuro das futuras gerações. 

Por isso, buscam constantemente formas de melhorar a eficiência no uso de recursos naturais 

e diminuir o impacto de suas atividades sobre o planeta. Acreditam que dessa forma podem 

também oferecer as melhores soluções para seus clientes, maximizando sua contribuição à 

sociedade. 

Ambientais (VMB) 

Fonte: VALLOUREC, 2013 
 
 

 
 

Fonte: VALLOUREC, 2013 
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 VMB assegura a sustentabilidade do seu negócio com produtos competitivos e 

inovadores, contribuindo para a segurança e o desempenho das operações comerciais dos 

clientes; atuando com os clientes para atingir suas expectativas e facilitar suas ações 

referentes ao desenvolvimento sustentável; inovando e investindo em pesquisa e 

desenvolvimento em busca de produtos eficientes, seguros, competitivos e ambientalmente 

corretos; alcançando excelência operacional; conquistando novos mercados. 

 Mantêm relações sustentáveis com os stakeholders:  garantindo a segurança e a saúde 

dos empregados, com boas condições de trabalho; treinando e motivando os empregados a 

desenvolverem suas habilidades, reconhecendo talentos e aprimorando carreiras; promovendo 

a satisfação dos empregados e retribuindo-os de acordo com sua contribuição para a 

performance da Empresa; alcançando as expectativas de seus acionistas no longo prazo; 

ouvindo e compreendendo as expectativas dos e das comunidades locais, levando em conta 

seus interesses em suas ações; estabelecendo uma rede de fornecedores confiáveis e 

responsáveis; comunicando sobre suas atividades aos stakeholders.  

 Protege o meio ambiente e utilizam os recursos naturais racionalmente:  respeitando o 

meio ambiente e protegendo a ao prevenir a poluição, reduzir o consumo de água e os 

desperdícios e reaproveitar resíduos; limitando o uso de recursos naturais e implementando 

tecnologias limpas e seguras; aperfeiçoando a eficiência energética dos equipamentos e 

reduzindo as emissões de CO2 em seus processos. 

 O Plano Estratégico de Sustentabilidade para o ciclo 2012-2017 teve sua elaboração 

iniciada em 2010, com o objetivo de consolidar a Política de Sustentabilidade do Grupo 

Vallourec, alinhada aos requisitos do Vallourec Management System. 

 Revisado anualmente, o documento passou a incluir, em 2012, metas e ações para 

todas as empresas V & M do BRASIL. 

 Ao final de cada ano são avaliados os avanços e as oportunidades de melhoria do 

Plano, com proposição de novas ações ou reformulação dos projetos em andamento. O 

detalhamento de algumas iniciativas está descrito no capítulo referente ao desempenho 

ambiental. 

 A produção em 2012, acompanhando o comportamento do mercado, houve uma 

manutenção dos volumes de produção de aço e de tubos sem costura, em relação a 2011, com 

algumas variações. Para isso, os turnos de operação foram mantidos, nos principais recursos 

produtivos, e ajustes foram realizados para equalizar os níveis de estoques. A produção menor 

a partir de 2009 é explicada pela maior participação de produtos Premium, definidos pela sua 

maior complexidade, no mix da Empresa. 
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Produção de aço (mil t) 

                         
                                Fonte: VALLOUREC, 2013 
 
 A receita líquida de vendas consolidada da VMB foi de R$ 3,2 bilhões em 2012, o que 

reflete um aumento de 14,5% em relação a 2011, quando a receita alcançou o montante de R$ 

2,8 bilhões. 

Receita liquida de vendas - consolidada (milhões de R$) 

              
                     Fonte: VALLOUREC, 2013 

  
 Distribuição do Valor Adicionado é a riqueza gerada pela V & M do BRASIL e suas 

controladas, em 2012, totalizou R$ 2 bilhões (R$ 1,8 bilhão em 2011). 
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Distribuição do Valor Adicionado 

 
Fonte: VALLOUREC, 2013 
 
 Os investimentos em 2012, o total de investimentos das empresas V & M do BRASIL 

alcançou R$ 364 milhões. Desse montante, conforme apresentado no gráfico a seguir, 

recursos continuaram a ser investidos no reflorestamento das áreas, modernização dos 

processos produtivos e aumento da produtividade.  

 

Distribuição dos investimentos nas empresas V&M do Brasil - M R$ 

 
Fonte: VALLOUREC, 2013 
 
 Mesmo com um cenário econômico incerto em 2012, mantiveram o orçamento dos 

principais projetos relacionados ao meio ambiente, como as ações de gestão de resíduos e 
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coprodutos e melhorias nos sistemas de tratamento de água, pois assumiram o compromisso 

de buscar métodos mais sustentáveis em todos os seus negócios.  

Investimentos Ambientais em 2012 (R$) 

Fonte: VALLOUREC, 2013 

  
 Desde 2004, a VMB gera créditos de carbono por meio do reaproveitamento de Gás de 

Alto-Forno para produção de energia na Usina Termelétrica (UTE) Barreiro, com capacidade 

para gerar 12,9 mil KWh. A iniciativa está totalmente alinhada às ações do projeto Green 

House e tornou a V & M do BRASIL a primeira siderúrgica no mundo a obter, junto à 

Organização das Nações Unidas (ONU), a aprovação de projeto de redução de emissões de 

Gases de Efeito Estufa (GEE), de acordo com as premissas do  ecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) Protocolo de Quioto. Em 2012, mais dois projetos de MDL foram aprovados 

pelo governo brasileiro e se encontram em fase final de aprovação junto à UNFCCC (ONU), 

com previsão de conclusão das análises em 2013. Um deles diz respeito à redução da emissão 

de metano – um dos gases causadores do efeito estufa – no processo de carbonização da 

madeira. Para diminuir a quantidade de GEE liberado no meio ambiente, investimos em novas 

tecnologias que aumentam o rendimento gravimétrico. Isso significa que a mesma quantidade 

de madeira enfornada anteriormente é suficiente para produzir mais carvão vegetal, reduzindo 

o consumo de recursos naturais e, consequentemente, a emissão desses gases. 

 O segundo projeto se refere à utilização de carvão vegetal de origem renovável no 

processo de produção de ferro-gusa, evitando emissões oriundas do carvão mineral. As duas 

propostas representam um passo importante para o Grupo Vallourec no cumprimento das 

metas de redução da emissão de GEE, com a entrada em vigor do segundo período de 

compromisso do Protocolo de Quioto. 

 A  V & M do BRASIL também é signatáriado Proto Protocolo de Sustentabilidade, 

assinado pelos associados do Instituto Aço Brasil (IABr), em 2012. O documento prevê que 

as empresas concluam, até 2016, “o pleno atendimento de estoques florestais às respectivas 

demandas de produção por meio de plantio próprio ou plantio de terceiros, desde que em 
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consonância com os requisitos legais”. Além disso, o Protocolo exige que as indústrias 

mantenham relacionamento comercial somente com fornecedores que cumpram as exigências 

socioambientais legais e que solicitem comprovação documental requerida pela legislação aos 

fornecedores. Alinhada aos compromissos desse Protocolo, a V & M FLORESTAL tem 

investido na ampliação do parque de fornos de carbonização, bem como em melhorias no 

processo produtivo, visando a aumentar sua produtividade. Enquanto não atinge a 

autossuficiência, a Empresa mantém uma seleção criteriosa de fornecedores de carvão vegetal 

renovável. 

Inventário de emissões 

 Parte de seu compromisso em minimizar efeitos que possam estar associados à 

mudança do clima, segundo estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC), anualmente, a V & M do BRASIL realiza o inventário de emissões de GEE, 

incluindo dados das quatro Empresas. Na VMB, as emissões de 2012 se mantiveram no 

mesmo patamar do ano anterior, que apresentou redução de cerca de 20% em relação a 2010. 

A diferença se deve à utilização, mesmo que em escala reduzida, de coque para produção de 

ferro-gusa em 2010, o que não aconteceu nos anos seguintes.Já na V & M FLORESTAL o 

acréscimo das emissões, comparado a 2010, deve-se ao aumento da produção nos últimos 

anos. A maior parte das emissões provém da VMFL devido ao processo de carbonização, que 

libera quantidades significativas de gás metano. Para aumentar a transparência em suas 

atividades e desenvolver estudos mais detalhados sobre o tema, a Empresa deu início, no 

período deste relatório, a um levantamento das emissões de GEE desde sua inauguração, há 

cerca de 40 anos. A pegada do carbono leva em conta a quantidade de madeira plantada e 

colhida em todas as operações nesse período e deve ser concluída em 2013.   

 O consumo de materiais no processo siderúrgico se manteve constante nos últimos três 

anos. A utilização de sucata, no entanto, foi reduzida em 2012 devido ao aumento do uso de 

gusa líquido para produção do aço. A adequação aconteceu 

em virtude do cenário produtivo do ano. 

 Na VMB, a sucata metálica (sobras e aparas de tubos) é reaproveitada no processo 

siderúrgico. Na VMMN e VMFL, todos os materiais utilizados são consumidos no processo 

produtivo. Por meio do Projeto Sucata, a VMMN reaproveita materiais como tubos de aço, 

PVC, madeira e telas de peneiras para construir, por exemplo, mirantes, alambrados, cercas, 

áreas de estocagem, passarelas e palanques. Nas duas unidades e também na TSA, alguns 

produtos que podem ser reciclados são comprados por outras empresas, como óleos usados 
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para reaproveitamento de peças. Em 2012, o percentual de reciclagem na VMB chegou a 

89%, superando a meta corporativa estipulada pela Vallourec (83,7%). 

  A lei número 12.305 de 2010, que institui a criação da Politica Nacional de Resíduos 

Sólidos. Um dos objetivos dessa política, é acabar com os lixões, até 2014, para que haja 

apenas aterros sanitários. A lei determina que seja proibido o depósito de resíduos no aterro, 

ficando apenas permitido o despejo de rejeitos, isto é, tudo aquilo que não serve mais para ser 

reutilizado ou reciclado. Inclusive, até mesmo os resíduos orgânicos, devem ser aproveitados, 

através de sua transformação em adubo orgânico. 

 A lei também estabelece, dentro do princípio da responsabilidade compartilhada, que 

as empresas produtoras pratiquem a logística reversa, isto é, que elas recuperem esses 

produtos ou o que sobrou deles, para serem reutilizados ou reciclados e receberem um fim 

ambientalmente adequado. A lei propõe metas para a regularização dessas empresas, exigindo 

que elas façam um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e somente receberão 

licenciamento ambiental, se apresentarem esse plano. Portanto essas empresas devem pensar 

nos processos de produção de seus produtos, para diminuir a geração de resíduos, facilitar a 

reciclagem, e também possibilitar a destinação correta. 

 Reutilizar e/ou reciclar os coprodutos gerados em suas operações é também um dos 

compromissos das empresas V & M do BRASIL. Visando a alcançar esse objetivo, a Empresa 

investe em pesquisas e busca novas aplicações para agregar valor aos coprodutos e 

desenvolver novos mercados nessa área. Parte desses estudos são conduzidos por meio de 

grupos de trabalho externos, como o Centro de Coprodutos Aço Brasil (CCABrasil), cuja 

premissa é desenvolver, promover e ampliar a aplicação de coprodutos da indústria do aço, de 

forma responsável e economicamente viável. Exemplo dessa iniciativa é a reutilização da 

lama de alto-forno (produzida após a lavagem do GAF) como nutriente agrícola na VMFL. 

Esse material contém altos teores de carbono, por isso apresenta um conteúdo de matéria 

orgânica compostável e contribui para a reposição de nutrientes e o condicionamento do solo 

em áreas de silvicultura. A cada mês, cerca de 3 mil toneladas desses coprodutos são enviadas 

à Fazenda Itapoã, da VMFL, e aplicadas nas florestas de eucalipto. Uma das prioridades na V 

& M do BRASIL é a eliminação de um antigo depósito de resíduos, situado em área externa à 

Usina Barreiro. Para tanto, a VMB vem sistematizando a destinação de cada um dos materiais 

segregados, aumentando sua reutilização ou reciclagem, o que diminuirá a quantidade de 

rejeitos destinados para disposição final em aterros industriais. 
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 A V & M do BRASIL é tributada pelo Lucro Real, para efeito fiscal, as despesas 

gastas com os programas de resíduos sólidos são despesa dedutível para o cálculo do IR e 

CSLL. 

 V & M do BRASIL oferece as seus empregados o Plano de Previdência, que oferece 

dois tipos de benefício, de acordo com a faixa salarial. Aqueles com salários superiores a R$ 

4.168,10 podem participar do Plano de Complementação de Aposentadoria, contribuindo com 

50% do custo mensal. O objetivo é a concessão futura de uma renda mensal vitalícia que será 

somada à Unidade de Referência do plano (atualmente de R$ 3.428,00). São elegíveis a esse 

benefício pessoas com 60 anos de idade ou mais que tenham aderido ao plano até 31/03/2010 

ou empregados com 65 anos de idade ou mais que tenham aderido após essa data. 

Já os empregados com salários inferiores a R$ 4.168,10 são compulsoriamente incluídos no 

Benefício de Pagamento Único, concedido quando o participante se desliga da Empresa após 

a aposentadoria pelo INSS. Não há custo para o empregado, uma vez que a Empresa se 

responsabiliza 100% pela formação de reserva financeira de custeio. O valor do benefício a 

ser concedido é de cinco salários nominais do empregado, desde que ele tenha 30 anos ou 

mais de serviços prestados ao Grupo na data do desligamento. Se o tempo de casa for inferior, 

o benefício será proporcional. O Plano de Complementação de Aposentadoria é aberto 

também à participação de empregados dessa faixa salarial, porém sem a contrapartida da 

Empresa. 

Os interessados podem contribuir voluntariamente para a formação de sua reserva de 

aposentadoria. 
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7 IMPORTÂNCIA DOS CONHECIMENTOS DA GESTÃO AMBIENTAL NA 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 O meio ambiente tem sido motivo de grande preocupação entre todas as nações e 

comunidades do planeta. Neste sentido, ano após ano, os olhos do mundo se voltam com 

interesse crescente para o Brasil, em função de nossas grandes e variadas riquezas naturais. 

Tal fato, de saber público, vem exigindo de nosso país, não só devido ao interesse da 

comunidade externa, mas também em função de nossa própria necessidade de sobrevivência, 

a formação de profissionais cada vez mais capacitados quanto à busca de uma relação 

harmoniosa e sustentável com o ambiente em que vivemos, e do qual dependemos. Esta maior 

capacitação, por conseqüência, exige, cada vez mais cedo, a formação de profissionais com 

conhecimentos especializados na área ambiental. 

 Quanto a aspectos econômicos, visto que vivemos em um mundo capitalista, 

globalizado e competitivo, para a nação brasileira se inserir no mercado externo, é preciso 

que, muitas vezes, se contemplem exigências quanto à exploração e produção ambientalmente 

corretas, as quais são cobradas por meio de selos e certificações, enfim, práticas corretas de 

gestão. Inseridos neste cenário, temas tais como abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgotos e coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, sem deixar de lado os 

resíduos industriais, sabe-se que há muito por se fazer em nosso país. E atrelado a tudo isto, 

até para que os municípios pratiquem cada vez mais tais princípios em suas políticas públicas, 

apresentam-se as legislações, sejam Federal, Estadual ou Municipal, buscando obrigar, de 

diversas formas, municípios e usuários a implementar tais conceitos. 

 E para planejar, implementar, operacionalizar e gerenciar um ambiente que busca ser 

sustentável, é necessário que se tenha profissionais capacitados e conhecedores de tais 

princípios.  

 A importância dos conhecimentos da gestão ambiental na formação do profissional 

tem como competência para compreender e analisar criticamente as atividades tecnológicas, 

econômicas, produtivas e sociais que possam causar impactos ao meio ambiente, e propor 

alternativas, preventivas ou corretivas, de solução ou de prevenção, para a melhoria e 

conservação da qualidade ambiental. 

 Objetiva-se ainda desenvolver no profissional o perfil  que tenha uma visão integrada 

do meio ambiente, com conhecimento que permita conhecer ou buscar conhecer novas 

tecnologias, oferecendo soluções e atualização em todos os empreendimentos em que estiver 

envolvido, para atuar nos mais variados segmentos da economia, reconhecidamente carentes 
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de profissionais da área. E que seja imbuído também do espírito de gestor e de empreendedor, 

na busca do desenvolvimento sustentável, com consciência da importância do rigor técnico e 

científico em trabalhos diversos, como, por exemplo, de análise e avaliação ambiental. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através da pesquisa realizada observa-se no que se refere à Contabilidade Ambiental e 

seu estágio de evolução para atender melhor as necessidades de seus usuários, percebe-se que 

a uma grande deficiência com relação às normas e leis aplicáveis a esta nova realidade 

enfrentada pelas empresas. No Brasil mesmo, não há um norma específica para todas as 

entidades, sim algumas leis de âmbito estadual e municipal, mas esta deficiência dá-se pelo 

fato de este ser uma abordagem atual no meio empresarial. 

Foi possível observar que a empresa de estudo V&M do Brasil, atualmente é uma 

entidade comprometida com o desenvolvimento social e econômico das entidades em seus 

entorno, prestando atenção também na conservação do ambiente em volta. Estás são a base 

estratégica de atuação da V&M. Ela entende que o alcance da sustentabilidade é viável por 

meio do equilíbrio entre boa gestão econômica, ambiental e social. A V&M conquistou o 

Prêmio Mineiro de Gestão Ambiental de 2010, que é um processo inovador que procura 

introduzir nas organizações um modelo de gestão ambiental sistêmico com foco na 

sustentabilidade, e este é um premio de peso quando o assunto é excelência ambiental. 

           Tem-se uma Norma Brasileira de Contabilidade a NBC T15 que tem como objetivo 

demonstrar à sociedade a participação e responsabilidade social das entidades. Nas 

demonstrações devem ser evidenciadas as informações de natureza ambiental e social da 

entidade de acordo com as normas previstas na mesma. Há uma serie de informações que 

devem ser evidenciadas nestes demonstrativos e a entidade pode acrescentar ou detalhar 

outras informações que julgar importante, e estes têm de ser expressos em forma monetária. 

 A gestão ambiental pode ajudar a reduzir os custos das entidades, no que diz respeito 

em custo com resíduos de materiais, dado que os custos de manuseio e de deposição de 

resíduos são relativamente fáceis de definir e de imputar a produtos específicos. Outros 

custos/despesas ambientais, incluindo os da conformidade ambiental, legais, de deterioração 

da imagem da empresa riscos e responsabilidade ambiental são difíceis de avaliar. Os 

problemas ambientais que afetam as entidade podem até mesmo serem eliminados se forem 

adotadas metodologias inovadoras de gestão no trato ambiental.  

 A GRI é uma organização sem fins lucrativos que promove a sustentabilidade 

econômica, e produz um dos padrões mais relevantes do mundo para os Relatórios de 

Sustentabilidade. A G3, também conhecida por “terceira geração” é um conjunto de Diretrizes 

gerados pela GRI e estas fornecem orientações universais para informar sobre o desempenho 
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de sustentabilidade, bem como a definição de estruturação de um Relatório de 

Sustentabilidade. 
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