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Resumo:  

As discussões acerca do desenvolvimento sustentável das organizações se fazem 

indispensáveis com a globalização da economia. Desta forma, este trabalho tem 

como objetivo apresentar o diferencial em torno do Índice de Sustentabilidade 

Ambiental (ISE), um tema que vem se popularizando e dando nova face aos 

diversos tipos de ações listadas na BOVESPA. Sendo a contabilidade o órgão que 

mantém viva qualquer entidade, observaremos também questões que envolvem a 

Contabilidade Ambiental, os custos ambientais e qual a importância de sua redução, 

no que diz respeito ao mercado de ações e a imagem das organizações. Além disso, 

a partir de um estudo de caso entre as empresas Natura e Bombril, analisaremos os 

benefícios de se possuir o selo do ISE e o seu reflexo nos resultados e na imagem 

da organização.  
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1 Introdução 

 Neste artigo iremos enriquecer nossos conhecimentos sobre um tema que há 

muito vem se popularizando no contexto contábil: a contabilidade ambiental. Com a 

chegada da Revolução Industrial no século XVIII, a tecnologia acabou evoluindo de 

tal forma para atender às necessidades comerciais exigidas pelo mercado, que a 

questão ambiental era praticamente impensada.  

 A partir do século XX, os problemas como a poluição do ar, das águas, e a 

falta de matéria-prima começaram a ser tocados e tendo esses temas tomado 

grande proporção perante a sociedade, a contabilidade, como coração de uma 

entidade, não poderia ser inerente ao assunto. Eis que ganha ênfase a contabilidade 

ambiental, uma ciência que entende que o meio ambiente também faz parte do 

patrimônio empresarial. 

 Dentro deste contexto, faz-se indispensável a atenção aos custos ambientais. 

Segundo Adissi, Pinheiro e Cardoso (2013), custos ambientais são os valores 

investidos na produção de bens ou prestação de serviços, sejam eles em recursos 

materiais, de capitais e humanos.  

 Conforme dito por Ribeiro, Gonçalves e Lima (2002), 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. 

 Diante disso, a preocupação com o cuidado com o meio-ambiente não 

representa apenas responsabilidade social e ambiental, mas sim uma questão ética 

que envolve a imagem da organização. Por isso, analisando empresas com ações 

listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, apresentaremos um indicador que 

mostra a importância da preservação e da mensuração dos custos para empresas 

desse porte. 

 Que os recursos naturais não são fontes inesgotáveis já é sabido. Mas como 

um selo como o Índice de Sustentabilidade Empresarial pode impactar no controle 

dos custos ambientais e ainda melhorar a imagem de uma empresa diante do 

mercado de ações? 

 O objetivo deste artigo é demonstrar porque o ISE é importante para uma S.A. 

de capital aberto, o que são os custos ambientais e como esses elementos 

impactam nas empresas que se utilizam de recursos naturais. 

 Justifica-se a necessidade de abordar tal tema, uma vez que, atualmente, 

controlar os impactos não é apenas um compromisso com a sociedade, mas a 

obtenção do ISE pode contribuir e melhorar muito a imagem da entidade, e com 

isso, elevar e valorizar suas ações. 

 A metodologia utilizada se baseou, inicialmente, numa pesquisa bibliográfica, 

haja em vista que a partir do ponto de vista de outros autores propôs novo 

entendimento do assunto. Segundo Lima (1997), uma pesquisa bibliográfica se 

baseia no processo de investigação de dados secundários por bibliografia pesquisa 

os acontecimentos que fornecem aos estudiosos, bases sólidas para a elaboração 

de hipóteses e das justificativas dos problemas levantados.   Tais bases sólidas para 

o tema em questão foram coletadas em artigos acadêmicos, teses, trabalhos de 

conclusão de cursos, trabalhos universitários que abordam as empresas em estudo.  

 É também descritiva, pois conforme Cervo e Bervian (1983) procura descobrir, 

com a precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e 

conexão com outros, sua natureza e características.   

 Além disso, utiliza um estudo de caso, que segundo Yin (2005), investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Este estudo de caso se dá a partir de duas empresas de capital aberto que utilizam 

diretamente recursos naturais, como a Natura e a Bombril, expondo-se qual a 



diferença para aquela que possui o selo do Índice de Sustentabilidade Ambiental. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Mercado de Ações 

 Os conceitos relacionados à sustentabilidade e seus custos exercem grande 

impacto para qualquer que seja o tamanho da entidade, mas principalmente para 

aquelas que são de capital aberto e possuem suas ações listadas na Bolsa de 

Valores. Em dezembro de 2005, a BOVESPA lançou o ISE (Índice de 

Sustentabilidade Empresarial), inspirados pelo Índice Dow Jones de sustentabilidade 

(lançado em 1999). De acordo com Rossetti et al (2008), o ISE reflete o retorno de 

uma carteira composta por ações de empresas com os melhores desempenhos em 

todas as dimensões que medem sustentabilidade empresarial. 

 

2.2 Contabilidade Ambiental 

 A preocupação com e meio ambiente e as práticas sociais é um tema que 

cresce constantemente não só no Brasil mas ao redor do mundo. Para Ribeiro 

(2010), a contabilidade ambiental é uma segmentação da contabilidade tradicional, 

onde seu objetivo é identificar, mensurar e esclarecer os eventos contábeis 

relacionados com a preservação, proteção e recuperação do ambiente, retrata os 

eventos que impactam o patrimônio da entidade.  

 

3 Índice de Sustentabilidade Empresarial 

 O Índice de Sustentabilidade Empresarial é o quarto índice criado para as 

empresas que adotam a gestão de responsabilidade sustentável. Para a criação 

desse índice foram necessários 3 anos de debate de ideias entre vários executivos, 

e para comandar o processo foi criado um conselho do ISE que é composto por 

instituições como: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (ABRAPP), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social e Ministério do Meio 

Ambiente (BOVESPA, 2010). 

 

3.1 Como surgiu e como pode ser obtido 

 Ele começou com uma carteira teórica de 34 ações de 28 empresas. A 

carteira do ISE é renovada a cada ano e é composta por no máximo 40 empresas 



tendo que atender a alguns critérios. Todos os anos o questionário passa por 

revisão e se o comitê achar pertinente, são realizadas as devidas alterações.  

 Para obtenção do ISE é realizado um levantamento das 200 empresas mais 

negociadas dentro de um determinado período, essas empresas precisão ter sido 

negociadas em pelo menos 50% dos pregões dos últimos 12 meses, após essa 

analise as empresas elegíveis são chamadas pelo comitê e são informadas que 

adquiriram o direito de se inscrever para tentar obter o ISE. 

 Durante o período de inscrição o comitê elabora um questionário que servirá 

como base de escolha das empresas que terão o ISE; essas perguntas são 

enviadas para as empresas e elas possuem um período determinado para responder 

e retornar para o comitê.  

 Com o questionário respondido, o comitê analisa e alinha a carteira do ano 

subsequente, após a escolha das empresas, as mesmas são obrigadas a provar 

todas as respostas alegadas no questionário. Entre os períodos de novembro e 

dezembro do ano anterior ao da carteira, são divulgados os nomes das empresas 

que adquiriram o selo. 

 

3.2 Importância 

 Segundo pesquisas da empresa Ruschel e Associados, 62% das pessoas 

entrevistadas acreditam que as empresas listadas no ISE realmente comprometidas 

com a Sustentabilidade, esse numero passa para 43% quando comparadas com 

empresas que não estão listadas no ISE. 

 Isso mostra que as empresas que possuem esse certificado possuem uma 

melhor imagem diante dos acionistas e futuros acionistas, mostrando que além de 

contribuir com o a sustentabilidade para um futuro mais sadio, também melhora a 

captação de recursos para as empresas. 

 Segundo Campos (1996), as entidades estão mais preocupadas em controlar 

seus custos ambientais para ter uma melhora na qualidade dos produtos e poder se 

destacar entre as demais. Com base nessas informações concretizamos que obter 

um selo do ISE é benéfico, por gratificar sua imagem perante as concorrentes ao 

mesmo tempo por gerar uma “competição” saudável que colabora para a própria 

organização e para a sociedade em que está inserida. 

 

 



4 Abordagem sobre custo ambiental 

 Nos últimos anos, a identificação desse tipo de custo passou a ser 

indispensável para as empresas que têm preocupação socioambiental e incorporam 

isso à sua imagem. 

 Segundo Ribeiro (1998), custo ambiental é o “o somatório de todos os custos 

dos recursos utilizados pelas atividades desenvolvidas com o propósito de controle, 

preservação e recuperação ambiental. As atividades serão aquelas objetivamente 

identificadas como pertinentes ao controle, preservação e recuperação ambiental.” 

Existem duas formas de se tratar os custos ambientais: como uma externalidade ou 

como um custo de qualidade. 

 Quando tratado como uma externalidade, ele é o efeito externo causado por 

uma atividade de agente econômico. Esse tipo de abordagem considera que a 

sociedade é a responsável pelos custos causados, não apresentando uma forma de 

mensuração, e muito menos uma tomada de decisão aos agentes causadores dos 

danos. 

 Quando tratado como custo de qualidade (o qual utilizaremos como 

característica desta pesquisa), eles buscam identificar e apontar as falhas 

existentes, bem como os custos para se prevenir problemas decorrentes de falhas. 

Decorrem da prevenção, detecção e correção de possíveis danos 

 

4.1 Mensuração dos custos ambientais  

 Para Adissi, Pinheiro e Cardoso (2013), mensurar esse tipo de custo é tão 

importante quanto preservar a natureza, uma vez que é a partir desse registro que 

se pode aproximar da preservação. Mensurar, aqui, é atribuir valores monetários 

significativos a objetos ou eventos associados a uma empresa que utilizam recursos 

naturais. 

 A importância da mensuração se dá ao fato de que é ela que cria informações 

para gerenciamento de custos. Deve-se mensurar, não só pela questão da 

regulamentação e legislação ambiental em cada país, mas também por ser mais 

barato prevenir do que reparar os danos. Complementando a importância de se 

mensurar os custos, Monteiro (2003) afirma que é fundamental identificá-los para 

entender causa e efeito do problema, além de ser necessário conhecer os agentes 

que resultam nos impactos socioambientais, os tipos de efeitos socioeconômicos e 

os custos envolvidos na preservação do meio ambiente. 



 

5 Natura Cosméticos S.A. 

A Natura destaca-se como marca 100% brasileira, hoje presente em sete 

países na América Latina e na França. Fundada em 1969 por uma sociedade entre 

Luiz Seabra e Jean Pierre Berjeaout, chamada Natura devido a participação de 

ativos vegetais na composição dos produtos de sua marca. 

 Seu principal diferencial é o forte investimento, seja em seus produtos, como 

na formação de consultores e tecnologia em sua cadeia de produção. Esses 

investimentos direcionam-se para a alta tecnologia de desenvolvimento de seus 

produtos, pois ela não realiza testes em animais, o que demanda uma grande rede 

computadorizada, desenvolvimento de seus consultores, além de seguir rigorosas 

normas de qualidade internacionais.  

 

5.1 Responsabilidade ambiental da Natura S.A. 

 A Natura tem como base para tomada de decisão políticas de qualidade, meio 

ambiente, segurança do produto, segurança e saúde no trabalho, pois são guias no 

estabelecimento de estratégias que direcionam pata todos os tipos de públicos.  

 Ela afirma que uma empresa ambiental responsável deve identificar os 

impactos sobre o meio ambiente, e na tentativa de minimizar tais pontos negativos e 

amplificar os positivos, agir na melhoria das condições ambientais e diminuir ações 

próprias potencialmente agressivas por meio da gestão ambiental. Além disso, em 

sua cadeia de produção devem buscar a ecoeficiência atingindo então a valorização 

da biodiversidade e responsabilidade social. 

 

6 Bombril S.A. 

Em 14 de janeiro de 1948, Roberto Sampaio Ferreira fundou a Abrasivos 

Bombril Ltda, inspirando-se em um novo produto fabricado nos Estados Unidos: a lã 

de aço. O lançamento foi uma revolução para as donas de casa porque, além de 

polir panelas, o produto limpava vidros, louças, azulejos e ferragens, ficando 

conhecido como “1001 utilidades”.  

Dentre muitas mudanças, muitos produtos lançados, em 2008 a Bombril 

completou 60 anos. No entanto, não são apenas os investimentos e os produtos que 

fazem da Bombril um ícone, mas sim o respeito que, desde o início, a empresa 



tratou seus funcionários e consumidores, fazendo deles parte integrante de uma 

grande família. 

6.1 Sustentabilidade da Bombril S.A. 

 A Bombril vem pautando a sua atuação em princípios de transparência e 

responsabilidade social, sempre comprometida com a ética e a qualidade de vida da 

sociedade como um todo. Neste sentido, investe tanto no desenvolvimento de 

produtos com menor impacto ambiental, na garantia de qualidade junto aos 

consumidores e em projetos sociais e culturais em todo o Brasil. 

 

7 Resultados e discussões  

 A carteira do ISE 2014 usada como base desse artigo é composta pelos 

resultados de 2012 analisados em 2013. A Natura, como é do conhecimento geral, 

sempre se preocupou com a sustentabilidade e a sociedade de um modo geral. A 

empresa se põe sempre inovadora com relação a promoção de programas sociais 

para as famílias que moram próximos aos locais de extração da matéria-prima, a 

reciclagem de insumos na produção, processos de extração que causam menos 

impactos ao meio ambiente e incentivando a sociedade em uma redução de 

descarte das embalagens colocando no mercado os famosos refis.  

 Por possuir muitos projetos sociais, ela mantém uma boa imagem perante os 

acionistas, o que a ajudou a ingressar no ranking das 200 mais negociadas. 

Adquirindo assim, o direito de participar da carteira do ISE, primeiramente em 2005 e 

fazendo parte de todos os anos desde então. 

 Já a Bombril emitiu um parecer para os investidores esclarecendo que não 

possuía relatórios de sustentabilidade até dezembro de 2012, pois estava montando 

um comitê de sustentabilidade para desenvolver esse assunto dentro da 

organização, outro ponto importante é que ela se envolveu há pouco tempo com 

projetos sociais, além de não fazer parte das 200 empresas mais negociadas nos 

pregões da bolsa de valores. Esses foram os principais motivos para a Bombril não 

possuir o ISE em 2014.  

 Embora os produtos ecologicamente corretos da Bombril ainda estão se 

popularizando no mercado, comparando os resultados de 2013 das duas empresas, 

verificamos que no próximo ano a Bombril ainda estará de fora da carteira, enquanto 

a Natura permanece na lista das empresas com potencial para permanecer na 

carteira do ISE. 



 

8 Considerações finais 

 Neste artigo contemplamos alguns dos aspectos no que rege o 

desenvolvimento sustentável de uma empresa e o quanto isso impacta em seus 

custos e na sua imagem. Sabemos que voltar a atenção para os custos ambientais 

dentro de uma grande empresa não é uma tarefa simples. Apesar da obtenção do 

ISE parecer um longo caminho a se percorrer, seu lançamento pela Bovespa trouxe 

uma metodologia e deu impulso ao mercado dos investimentos responsáveis no 

Brasil.  

 Nos últimos anos a procura por empresas socialmente responsáveis, 

sustentáveis e rentáveis vem se firmando como tendência de investimento em 

ações. Empresas sustentáveis geram valor para o acionista no longo prazo, pois 

estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais. No 

contexto brasileiro, a mesma tendência é observada, e temos no ISE uma carteira 

diversificada para investimentos socialmente responsáveis. 

 Diante disso, a proposta de analisarmos um tema tão específico e que muito 

pode interessar investidores e as próprias empresas investidas, foi de suma 

importância para o grupo. No século onde os alertas a respeito da saúde do planeta 

são cada vez mais frequentes, tal assunto passa a ter indispensável abordagem, 

uma vez que exercendo forte impacto na economia, as grandes empresas precisam 

se atentar a ele se desejam continuarem no mercado. 

 A escolha da Natura e Bombril para o estudo de caso se deu na nossa 

preocupação de mostrar empresas que estivessem presentes no dia a dia daqueles 

que viessem a ler esta pesquisa e, principalmente mostrar empresas que têm suas 

matérias-primas focadas na extração de recursos naturais.  

 O objetivo proposto foi concluído, pois além de relacionar diversas disciplinas 

abordadas ao longo do curso e agregar conhecimento, conseguimos demonstrar o 

quanto o ISE pode influenciar não só nos resultados, mas na imagem das entidades 

que possuem o selo. Até porque, atualmente, cuidar da imagem e dos impactos 

ambientais não se faz apenas uma questão de embelezar o nome das organizações, 

mas sim uma questão de sobrevivência das mesmas e do próprio planeta. 
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