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1. Resumo 

 Esta pesquisa busca identificar quais os benefícios que as empresas de 

capital aberto buscam alcançar com a utilização da contabilidade ambiental uma vez 

que é pouco discutido no Brasil. Para tanto, elaborou-se o seguinte problema de 

pesquisa: Quais as vantagens da utilização da Contabilidade Ambiental pelas 

empresas de Capital Aberto? Para auxiliar na pesquisa elaborou-se: objetivo geral e 

objetivos específicos, que devem ser extraídos do problema de pesquisa segundo 

Richardson atal(2007). Sendo assim, o objetivo geral será: Identificar as 

vantagens da utilização da Contabilidade Ambiental pelas empresas de Capital 

Aberto e os objetivos específicos que segundo Cervo e Bervian (2004), pretendem 

detalhar as intenções do objetivo geral foram: Mapear as empresas listadas na Bolsa 

que utilizam o Índice de Sustentabilidade (ISE); classificá-las segundo porte e 

origem e verificar se possuem certificações ambientais. 
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2. INTRODUÇÃO 

Segundo Dias (2007), com o surgimento da sociedade industrial as pessoas 

passaram a ocupar os centros urbanos sendo que as terras e florestas utilizadas 

começaram a ser destruídas para dar lugar as fábricas que ao longo do processo 

produtivo poluíam ar, solo e água. Acreditava-se que os recursos naturais eram 

infinitos, assim exploravam de forma individualista provocando um consumo 

excessivo dos recursos e a geração de resíduos de todo tipo. Essa tendência com o 

aumento do consumo tende a causar ainda mais problemas ambientais. 

 Assim, o Balanço Social para Tinoco e Kraemer (2008) tem como objetivo 

comunicar informações contábeis, econômicas, ambientais e sociais de cada 

empresa para que as pessoas envolvidas tomem as melhores decisões.  

  

3. OBJETIVOS 

Para Cervo e Bervian (2004) o objetivo geral procura definir a finalidade da 

pesquisa. Já para Richardson atal(2007) determina o que se pretende alcançar com 

a pesquisa. Portanto, almeja-se o seguinte objetivo:Identificar as vantagens da 

utilização da Contabilidade Ambiental pelas empresas de Capital Aberto. 
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Os objetivos específicos para Cervo e Bervian (2004) pretendem detalhar as 

intenções relatadas no objetivo geral. E para Richardson atal(2007) são as etapas 

que devem ser seguidas para alcançar o objetivo geral. Deste modo, os objetivos 

específicos são: 

 Mapear as empresas listadas na Bolsa que utilizam o Índice de 

Sustentabilidade (ISE). 

 Classificá-las segundo porte e origem. 

 Verificar se possuem certificações ambientais. 

4. METODOLOGIA 

Visando fornecer grande conhecimento sobre o tema de pesquisa e tendo em 

vista a pouca compreensão ou inexistente sobre o fenômeno. O tipo de pesquisa 

mais indicado é a exploratória que para Mattar (2001), ao aplicar a pesquisa 

exploratória será possível conhecer de maneira mais profunda o assunto.  

 Já o método para este estudo será utilizado pesquisa qualitativa que segundo 

Richarsonet al.(2007) ela é realizada para obter uma melhor compreensão das 

características e situações referentes ao tema descobrindo assim, novos indícios.  

O instrumento a ser utilizado será o roteiro no qual o pesquisador deve dispor 

de questões abrangentes retiradas do referencial teórico referente ao assunto 

abordado.De acordo com Kotler e Keller (2006), as questões devem ser 

relativamente não estruturadas, dessa maneira permitem uma ampla gama de 

possíveis respostas criativas, permitindo averiguar as percepções do consumidor e 

incorporar outras que não contem no roteiro. 

5. Desenvolvimento 

Conforme Albert et al. (2004) apud Tinoco (2010) a nova gestão ambiental 

vem pensando em promover o desenvolvimento sustentavel no presente e no futuro, 

por meio de produtos que não venham a prejudicar o meio ambiente. Portanto as 

empresas precisam registar estes dados em seus demonstrativos com a certificação 

de auditores para ter credibilidade.  

Assim, para Zanluca (2014) contabilidade ambiental é “o registro do 

patrimônio ambiental (bens, direitos e obrigações ambientais) de determinada 

entidade, e suas respectivas mutações - expressos monetariamente.”, tendo como 

objetivo apresentar informações necessárias referentes aos eventos ambientais que 
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causam modificações monetárias no Balanço Patrimonial. 

Sendo assim, com o objetivo de apresentar o desempenho de mercado de 

uma carteira composta de empresas que adotaram a gestão ambiental foi criado em 

2005 o Indice de Sustentabilidade Empresarial BM&FBOVESPA (ISE) o quarto 

índice de ações no mundo (MARCONDES E BACARJI, 2010). 

6. Resultados Preliminares 

Tendo em vista o objetivo geral e especifico foi identificado que até 2015 a 

nova carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) possui 51 ações de 40 

companhias, destas 22 autorizaram a abertura das respostas. 

Diante disso os próximos passos será identificar se tais empresas possuem 

certificação ambiental, classifica-las e descobrir quais vantagens em participar do 

ISE. 
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