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A CONTABILIDADE COMO UM INSTRUMENTO PARA A GESTÃO AMBIENTAL: 

UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL 

LTDA NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN 

 

RESUMO 

A contabilidade ambiental estuda e controla o patrimônio ambiental (bens, direitos e 
obrigações ambientais) das entidades, com o intuito de fornecer informações sobre 
os fenômenos ambientais que provocam modificações na situação patrimonial. 
Partindo desse prisma, o objetivo desta comunicação é identificar e analisar o grau 
de participação da contabilidade no processo de gestão ambiental da empresa, no 
que se refere à implantação de planos e projetos ambientais que possam cooperar 
para o crescimento sócio empresarial, dando ênfase à importância da gestão 
ambiental nas entidades. A abordagem teórica do trabalho é orientada pelos 
conceitos e concepções dos autores (RIBEIRO, 2010); (TINOCO, KRAEMER, 2011). 
Metodologicamente, utilizam-se nesse trabalho, pesquisas bibliográficas e pesquisas 
de campo com aplicação de entrevistas aos gestores da empresa, objeto de estudo 
desse trabalho, a qual se realizará futuramente. A análise desse estudo é fator 
essencial para identificar o grau de contribuição da contabilidade para o processo de 
sustentabilidade, proporcionando um melhor entendimento para a empresa.  

1. INTRODUÇÃO 

Com os diversos avanços tecnológicos e o desenvolvimento exacerbado da 

população, a humanidade vem cada vez mais consumindo além do que a natureza 

consegue repor; causando assim grandes impactos ambientais. 

Diante disso, a contabilidade como ciência social que estuda e controla o 

patrimônio da entidade com o objetivo de fornecer informações para a tomada de 

decisões, tem nas últimas décadas, um novo papel: fornecer adequadamente dados 

e informações aos seus usuários ao que se refere à gestão e preservação do meio 

ambiente; orientando a empresa, analisar os gastos e investimentos com o meio 

ambiente, incentivando as organizações tomarem consciência que os recursos 

naturais são esgotáveis e que alguns danos causados à natureza são irreparáveis. 

Dessa forma, o problema de pesquisa apresentado neste estudo é: Que 

instrumentos contábeis a empresa utiliza para a evidenciação das melhores práticas 

e procedimentos técnicos para a preservação ambiental? 



Com isso, a contabilidade, por meio dos relatórios: Balanço social com suas 

dimensões; fornece informações com o intuito de prestar contas à sociedade pela 

utilização do patrimônio público, constituídos dos recursos naturais, humanos. 

2. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é identificar e analisar o grau de participação da 

contabilidade no processo de gestão ambiental da empresa, no que se refere à 

implantação de planos e projetos ambientais que possam cooperar para o 

crescimento sócio empresarial, dando ênfase à importância da gestão ambiental nas 

entidades.  

Especificamente, buscaremos demonstrar qual a melhor forma da empresa 

conciliar seus processos produtivos com a questão ambiental, bem como apresentar 

os relatórios contábeis necessários para avaliação da gestão ambiental na 

organização. 

3. METODOLOGIA 

Os estudos realizados se desenvolveram por meio de pesquisas 

bibliográficas e conhecimento na rede mundial de computadores, onde utilizaremos 

ainda a pesquisa de campo com abordagem qualitativa, através de entrevistas 

aplicadas aos gestores da empresa onde coletaremos os dados necessários para a 

análise do estudo, que se realizará em período a ser posteriormente definido, na 

empresa Del Monte Fresh Produce Brasil Ltda no Município de Ipanguaçu/RN. 

4. DESENVOLVIMENTO 

O meio ambiente hoje constitui uma das maiores preocupações mundiais, 

originadas devido aos elevados níveis de poluição ambiental causada pela ação do 

homem nas últimas décadas. 

A poluição ambiental tornou-se, nos últimos tempos, 
temas de várias discussões nos mais diversificados 
aspectos e meios, tendo em vista a crescente 
abrangência e complexidade dos seus efeitos. 
(RIBEIRO, 2010, p. 04). 

Diante disso, as empresas são cada vez mais pressionadas, no que diz 

respeito as suas práticas de gestão e responsabilidade ambiental. A sociedade atual 



busca das organizações um planejamento de sustentabilidade com o intuito de 

implantar, atingir, analisar e cultivar uma política socioambiental.  

Frente a esses questionamentos, a contabilidade como as demais ciências 

preocupa-se com as causas ambientais e tem como objetivo identificar, mensurar, 

avaliar e interpretar os eventos econômico-financeiros que ocorrem e afetam os 

recursos naturais, fornecendo informações adequadas para os gestores na tomada 

de decisões relacionadas ao meio ambiente, visando evidenciar a situação 

patrimonial da entidade. 

Conforme Sousa et al (2001, p. 4): 

Contabilidade ambiental envolve “o estudo do 
patrimônio ambiental (bens, direitos e obrigações 
ambientais) das entidades. Seu objetivo é fornecer a 
seus usuários, interno e externo, informações sobre os 
eventos ambientais que causam modificações na 
situação patrimonial, bem como realizar sua 
identificação, mensuração e evidenciação”. (SOUSA et 
al, 2001, p. 04 a pud COSTA, 2006). 

Portanto, a contabilidade tem papel fundamental nesta nova expectativa de 

sustentabilidade, cabendo às entidades a utilizar esse novo seguimento Contábil. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os estudos realizados até o presente momento nos proporcionam 

conhecimentos básicos e significativos a cerca da relevância do processo de 

desenvolvimento sustentável e a responsabilidade socioambiental nas entidades.  

Diante de tal constatação, por meio das pesquisas bibliográficas 

pretendemos dar continuidade a esse trabalho com o intuito de almejarmos seus 

objetivos e assim concluir com a análise e o estudo de campo. 

6. FONTES CONSULTADAS 

RIBEIRO, Maísa de Souza, Contabilidade Ambiental. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010; 

TINOCO, João Eduardo Prudêncio; KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. 

Contabilidade e Gestão Ambiental. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2011;   

Revista Brasileira de Contabilidade. Ed. nº 200, p. 37-49, março/abril 2013 – 

Conselho Federal de Contabilidade. 


