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1.RESUMO 

O presente projeto baseou-se na Contabilidade e Sustentabilidade da empresa JSL 
S/A apresentando a implantação da sustentabilidade, visando a preservação do 
meio ambiente utilizando a contabilidade para analisar e verificar os impactos que 
essas ações causam no patrimônio da empresa. O objetivo desde estudo é 
desenvolver um projeto sustentável para a empresa JSL S/A com ênfase na 
contabilidade, visando a preservação do meio ambiente. Foi realizada para o estudo 
a metodologia dedutiva e indutiva, assim como a pesquisa bibliográfica descritiva 
seguida de estudo de caso acerca da sustentabilidade na empresa. Os resultados 
da pesquisa buscaram reduzir os impactos ambientais, incentivando o 
reaproveitamento de pneus inservíveis e estimulando a construção de asfalto 
borracha. 

Palavras-chave: JSL, Sustentabilidade, Meio Ambiente, Asfalto borracha. 

2 INTRODUÇÃO 
 

Com o objetivo de visar o respeito ao meio ambiente, surgiu a 

Sustentabilidade, e para uma empresa ser considerada sustentável socialmente e 

ambientalmente deve-se adotar atitudes éticas, que não agridem o meio ambiente e 

que visem o seu crescimento econômico. Contudo, para visualizar se os projetos de 

sustentabilidade implantados em uma empresa estão gerando crescimento 

financeiro e econômico, a contabilidade se torna essencial e auxilia não apenas os 

sócios, como os investidores a tomarem ciência deste impacto através das 

demonstrações contábeis. Será implantado um projeto de reciclagem de pneus na 

empresa JSL S/A para reaproveitamento em asfaltos. A vida útil do pneu acaba e é 

necessário fazer a troca. Por lei, a responsabilidade pela coleta do pneu usado é dos 

fabricantes e dos importadores, com isto, os resíduos não podem ir para o aterro 

sanitário, nem voltarem a ser pneus, mas o reaproveitamento é possível. Através 

deste projeto iremos verificar até qual ponto a sustentabilidade pode influenciar no 

rendimento de uma empresa. 

Problemática de pesquisa: De que forma a sustentabilidade influencia no 

desenvolvimento econômico e social de uma empresa? 

3. OBJETIVO 

Este projeto tem como objetivo principal oferecer conhecimento dos 

elementos necessários para implantação de um projeto de reciclagem de pneus para 

reutilização em asfaltos, apresentando o seu impacto no meio ambiente e no lucro 
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da empresa. 

JUSTIFICATIVA 

O estudo do impacto da sustentabilidade em uma empresa se justifica por 

promover aprendizado sobre o respeito ao meio ambiente e a forma de inserção da 

contabilidade no ramo ambiental. 

4. Metodologia da pesquisa  

A metodologia desempenhada para desenvolver este artigo foi: pesquisas 

bibliográficas e um estudo de caso, sites de busca, e em demais livros relacionados 

à sustentabilidade. 

Segundo Gil (1999, p.44), a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de material já elaborada, constituída 
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos 
os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 
bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida 
como pesquisa bibliográfica.  

      

E também, para o desenvolvimento do trabalho será empregado, a 

metodologia dedutiva e indutiva, assim como a pesquisa bibliográfica descritiva. 

5. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

Nas últimas décadas a tecnologia e a indústria têm evoluído 

consideravelmente, criando alternativas que facilitam a vida dos seres humanos. 

Porém junto com esse avanço se criou uma preocupação, como equilibrar esse 

progresso sem prejudicar o meio ambiente? Desde os primórdios a relação do 

homem com a natureza tem sido um processo difícil e de constante aprendizado, 

suprir as necessidades dos seres vivos sem afetar a natureza é um grande desafio 

da vida em sociedade. Partindo desses pressupostos podemos definir 

sustentabilidade como extrair os recursos naturais disponíveis da melhor forma 

possível, sem agredir o meio ambiente e pensando nas gerações futuras que 

também irão utilizar esses recursos, o desenvolvimento sustentável é pensar de 

forma globalizada, considerando o futuro para gerir o presente.  

Em 1987 a organização das Nações Unidas realizou a comissão mundial para 

o meio ambiente e o desenvolvimento, onde através do relatório Our Common 

Future (Nosso Futuro Comum) conceituou o termo sustentabilidade. 
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“Desenvolvimento sustentável é aquele que busca as necessidades 

presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender 

suas próprias necessidades” 

Uma atividade sustentável é aquela que pode ser mantida para sempre. No 

ambiente organizacional seguir esses conceitos nem sempre foi uma realidade, 

porém as empresas foram mudando sua visão conforme a evolução dos estudos e 

aplicação no dia a dia. 

Segundo ROMANINI (2007) O risco de não adotar práticas sustentáveis está 

ficando maior que o custo de adotá-las. Ter uma visão sustentável passou a ser algo 

vantajoso para as entidades, pois empresas que desenvolvem um marketing 

sustentável são bem vistas no mercado, adotar boas práticas visando o 

desenvolvimento econômico-social passa maior credibilidade. 

De acordo com Trevisan ET AL.(2008. P.2), a “[...] responsabilidade 

socioambiental deixou de ser uma opção para organizações, ela é uma questão de 

visão, estratégia e, muitas vezes, de sobrevivência”. 

 Para Barbieri e Cajazeira (2009), o movimento do desenvolvimento 

sustentável só alcançará seus objetivos se for globalizado e contar com a 

participação ativa de governos, empresas e sociedade civil. 

6. RESULTADOS: ESTUDO DE CASO 

JSL é um grupo brasileiro de empresas relacionadas aos transportes e 

logística, criado em 1956 pelo empresário português Julio Simões. Começou as suas 

atividades fazendo o transporte de produtos hortifrutigranjeiros de Mogi das Cruzes, 

na Grande São Paulo, para o Rio de Janeiro. Depois passou a fazer o transporte de 

“cargas pesadas”, especializando-se neste segmento. Em junho de 2007, adquiriu a 

Lubiani Logística, empresa de Piracicaba/SP com mais de 1.0.Em abril de 2008, a 

JSL foi eleita uma das três melhores operadoras logísticas do Brasil (Prêmio Volvo 

de Logística), concedido aos dez melhores prestadores de serviço deste mercado, 

apontados por 377 executivos das mil maiores indústrias do país. Entre dez 

segmentos analisados, foi à melhor operadora logística nas áreas de Papel e 

Celulose e de Siderurgia e Metalurgia. Foi também a empresa brasileira mais citada 

como referência pelos executivos que contratam serviços de transportes e 

movimentação de cargas. 

Em 2013 adquiriu a Trans Rio Sergipe em Aracaju-SE, concessionária 

Volkswagen Caminhões e Ônibus. A compra da concessionária sergipana 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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representou a entrada no Nordeste da JSL Concessionárias de Veículos, 

revendendo veículos pesados novos e usados e em setembro do mesmo ano 

adquiriu a empresa de locação de veículos Movida por 65 milhões de reais.  

Para a JSL, sustentabilidade é sinônimo de processos integrados entre as 

áreas operacionais e administrativas da Companhia, visando o equilíbrio do 

desenvolvimento do negócio nos aspectos econômico, social e ambiental. A 

Companhia entende que na mesma proporção que pode gerar emprego e distribuir 

renda, deve fazer a gestão responsável da segurança dos seus colaboradores, 

terceiros e agregada, das compras de insumo e descarte de resíduos de suas 

operações, bem como dialogar e contribuir com as comunidades em que está 

presente.  Ciente dos impactos inerentes às suas atividades, a JSL acredita que 

fazer a gestão responsável e sustentável do negócio e investir em ações de 

responsabilidade socioambiental é a melhor forma de assegurar a perenidade da 

empresa e de colaborar com a sociedade. Para mensurar e gerenciar tais impactos, 

a Companhia possui um Comitê de Sustentabilidade, que tem por objetivo construir 

as bases para garantir o crescimento e o desenvolvimento sustentável da JSL nos 

próximos anos. 

Além disso, o Comitê tem por responsabilidade definir comportamentos e 

dirimir dúvidas quanto as diretrizes do código de conduta, zelar pela qualidade do 

investimento sociocultural e esportivo da JSL, realizada via Instituto Júlio Simões e 

Centro de Memória e Cultura Júlio Simões, bem como pela efetividade dos 

processos de homologação de fornecedores sob critérios socioambientais. Neste 

contexto, a expectativa da JSL é de agregar cada vez mais valor junto a sua cadeia 

de negócio.  

Assim, a agenda de atividades do Comitê tem sido pautada pelo 

monitoramento dos indicadores e alinhamento dos processos e procedimentos junto 

ao crescimento da Companhia.   

6.1 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Para realizarmos a análise das demonstrações da JSL, é importante destacar 

algumas informações importantes do resultado de 2014: 

 Receita Bruta consolidada recorde de R$ 6,1 bilhões aumento de 16,0% 

comparado com 2013; 

 Crescimento de 13,8% na Receita Bruta de Serviços (JSL Logística + 

Movida), cumprindo o guidance divulgado para 2014; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reais
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 EBITDA consolidado recorde de R$ 869,0 milhões, elevação de 23,3% na 

comparação com 2013, superando o guidance divulgado no início do ano; 

 Lucro Líquido consolidado de R$ 72,4 milhões, margem de 1,3%; 

 Sustentabilidade: JSL entra na carteira do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), da BM&FBovespa, e assina o Pacto Global em 2014, 

evidenciando o compromisso com a sustentabilidade do negócio. 

Em um ano que apresentou desaceleração econômica, a JSL manteve seu 

histórico de crescimento em linha. Apresentou um EBITDA superior às expectativas, 

o que mostra a capacidade de ajustes rápidos. Em 2014, a Receita Bruta 

consolidada foi de R$ 6,1 bilhões, crescimento de 16,0% comparado com 2013; 

registrou um EBITDA consolidado de R$ 869,0 milhões, 23,3% maior que o do ano 

anterior, e Lucro Líquido de R$ 72,4 milhões. Em 2014, pelo 3º ano consecutivo, a 

JSL cumpriu seu guidance, atingindo uma Receita Bruta de Prestação de Serviços 

(Logística + Movida) de R$ 4,2 bilhões, crescimento de 13,8% em relação a 2013. 

A Receita Líquida Total da JSL Consolidada foi de R$ 5,5 bilhões em 2014, 

apresentando crescimento de 16,7% na comparação anual. Em 2014, os Custos 

Totais da Companhia foram de R$ 4,5 bilhões, 14,1% maior, o Lucro Bruto Total de 

2014 foi de R$ 992,8 milhões, um aumento de 30,5% em relação a 2013, com 

margem bruta de 17,9%, destaque para a melhora significativa na margem bruta de 

serviços da Logística, de 17,1% em 2013 para 19,2% em 2014, aumento de 2,2 p.p.  

O Resultado Financeiro Líquido consolidado correspondeu a uma despesa 

financeira líquida de R$ 349,0 milhões no ano, 60,1% maior que o exercício anterior, 

reflexo do aumento de 28,2% do maior saldo médio da dívida líquida, relacionado 

principalmente com a expansão dos negócios, do aumento de 34,0% do CDI no ano, 

o Lucro Líquido da JSL Consolidada foi de R$ 72,4 milhões, com margem líquida de 

1,3%, devido aos motivos mencionados acima. 

Aplicando alguns índices de liquidez e endividamento, podemos observar, por 

exemplo, que se a empresa precisasse pagar todas as suas obrigações em curto 

prazo, ocorreria o pagamento efetivo de tudo, isto é percebido através da aplicação 

do índice de liquidez corrente, onde o resultado obtido foi de 1,52 constatando assim 

que teríamos disponibilidades suficientes para efetuarmos o pagamento de todas as 

obrigações. Se analisarmos o Ativo através do índice de liquidez geral, podemos 

observar que temos R$1,64 para cada R$1,00 do passivo, isso acontece devido a 

empresa ter 38,11% do seu Ativo no Ativo circulante. 
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6.1.1 PROJETOS SUSTENTÁVEIS DESENVOLVIDOS PELA EMPRESA 

Fonte: 

JBS( 2016) 

Crescer de forma sustentável é fundamental para o fortalecimento do negócio 

e a perenidade da JSL. Diante de um cenário onde o transporte do País é realizado 

predominantemente via modal rodoviário, a JSL entende que buscar a eficiência 

logística e maximizar o desempenho dos serviços a fim de evitar acidentes e reduzir 

os impactos das operações fazem parte de suas responsabilidades. Desse modo, a 

cada ano a Companhia tem se empenhado no conceito da logística sustentável, 

desenvolvendo soluções que visam à maior segurança do motorista, da carga e dos 

usuários das vias, otimização de rotas, maior eficiência econômica e do consumo de 

combustível e água, controle de emissões, descarte adequado de resíduos, e 

práticas de responsabilidade social, com o objetivo de se manter mais competitiva, 

ao mesmo tempo em que contribui para o avanço da sustentabilidade da logística 

rodoviária brasileira. 

A JSL apoia a década da ONU para a Segurança Rodoviária, e pauta suas 

ações nos pilares das atividades propostos pelo Plano Global (Global Plan for the 

UN DecadeofAction for Road Safety 2011-2020). 

Matriz dos impactos da JSL 
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Em 2014 a Companhia evoluiu na gestão dos indicadores sociais, ambientais 

e econômicos mais sensíveis ao negócio, monitorados pelo Comitê de 

Sustentabilidade, que envolve o controle de acidentes, turnover, descarte adequado 

de pneus, reciclagem de óleo lubrificante, consumo de água, homologação de 

fornecedores, frota Euro 5, consumo de diesel e nível de emissões. 

A gestão dos indicadores de sustentabilidade é feita pelas áreas 

responsáveis, e vincula o desempenho ambiental ao financeiro com base na 

otimização de processos, inovações tecnológicas e eficiência no uso de combustível, 

água e óleo em todas as operações. Como principal instrumento de gestão, os 

indicadores são apresentados mensalmente na reunião de resultados dos gestores 

com a alta administração da Companhia, e semestralmente ao Comitê de 

Sustentabilidade, a fim de identificar pontos relevantes e assuntos que afetam, ou 

tem potencial de afetar, as estratégias e o modelo de negócio da JSL. Ao 

estabelecer os planos de ação, é dado prioridade aos assuntos mais significativos 

para os públicos de interesse da Companhia. 

Em 2014, em função do licenciamento ambiental realizado no bairro de Volta 

Fria, município de Mogi das Cruzes - SP, foi realizado um Plano de Comunicação na 

região, com o objetivo de esclarecer a população sobre a necessidade de 

implantação de um transbordo e o motivo da seleção do local. Foram discutidos os 

problemas decorrentes da implantação e operação do empreendimento, medidas 

que serão implantadas para minimizá-los, além de identificar as necessidades de 

infraestrutura local e o nível de rejeição da população à implantação. O projeto teve 

duração de 3 meses, sendo investidos R$ 44.800,00. 

Adicionalmente, a Companhia revisou em 2014 a Política de Gestão Integrada 

de modo a especificar diretrizes sobre o desenvolvimento sustentável com 

segurança nas operações, capacitação dos colaboradores, preservação do meio 

ambiente e equilíbrio econômico-financeiro, visando fidelizar o relacionamento com 

os clientes. O Comitê de Sustentabilidade estabelece as diretrizes, objetivos e metas 

da Companhia para garantir o crescimento e o desenvolvimento sustentável da JSL 

nos próximos anos. 
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6.2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SUSTENTÁVEL 

Descarte inadequado de pneus representa um número inacreditável o que é 

um grave problema ambiental. Reportagem da agência Brasil, mostra, que apesar de 

duas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) obrigam os 

fabricantes e importadores dar uma destinação adequada para pneus que não 

servem mais, as regras não estão demonstrando melhoras nem efeitos positivos até 

o momento. Essa é a conclusão do engenheiro mecânico Carlos Lagarinhos que 

defendeu uma tese de doutorado, na Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo (USP), sobre o assunto. 

 

Segundo Lagarinhos, de 2002 a abril de 2011, o descarte inadequado 

correspondeu a 2,1 milhões de toneladas do produto. Nesse período, os 

importadores de pneus novos cumpriram 97,03% das metas de descarte 

estabelecidas, os fabricantes, 47,3% e, os importadores de usados, 12,92%. 

O gráfico abaixo representa a quantidade de pneus reutilizados nele podemos 

identificar que a meta não é cumprida 100%, porém os importadores representam a 

maior parte, sendo o exemplo para as demais. 

Gráfico 1: Reutilização de Pneus 

 

6.2.1 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO AMBIENTAL 

De acordo com JSL, atualmente o descarte dos pneus de veículos pesados 

ocorre em ecoponto credenciado pela Reciclanip (entidade oficial dos fabricantes de 

pneus e responsável pela logística reversa deste resíduo), com laudo e de 

destinação ambientalmente adequada de acordo com os preceitos estabelecidos 

pelo IBAMA. Com o objetivo de reduzir ainda mais os impactos ambientais de suas 

Importadores de Pneus
Novos

Fabricantes

Importadores de Pneus
Usados
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atividades a JSL tomou a inciativa de fazer parcerias com o governo contribuindo 

diretamente e positivamente na redução de custos e maior aproveitamento dos 

pneus para pavimentação de ruas e rodovias com asfalto ecológico. Conforme a 

Petrobras, o asfalto ecológico ou asfalto borracha é um asfalto modificado por 

borracha moída de pneus. Além de ser uma forma nobre de dar destino aos pneus 

inservíveis, resolvendo um grande problema ecológico, o uso de borracha moída de 

pneus no asfalto melhora em muito as propriedades e o desempenho do 

revestimento asfáltico. 

         O Asfalto ecológico é aplicado por equipamentos convencionais de 

pavimentação.  É recomendado para aplicações que requeiram do ligante asfáltico 

um desempenho superior, alta elasticidade e resistência ao envelhecimento, tais 

como revestimentos drenantes, SMA (Stone MasticAsphalt), camadas intermediárias 

de absorção de tensões, camadas anti-reflexão de trincas e outras.     As vantagens 

são: alta elasticidade, alta resistência ao envelhecimento, alta coesividade, 

excelente relação benefício/custo.  Os números ainda são incertos, mas 

pesquisadores chegam a dizer que há atualmente mais de 8 mil km de estradas 

pavimentadas com asfalto ecológico no Brasil. O número é pequeno diante de uma 

malha asfáltica de 170 mil km, Caroline Mazzonetto – Repórter.  A ideia da JSL é 

chegar ao maior número possível, inclusive existem projetos voltados à 

conscientização dos colaboradores sobre a importância ambiental e a condução 

econômica, e sobre o cumprimento das condicionantes das licenças a fim de atender 

os requisitos legais aplicáveis ao negócio da Companhia.   

6.2.2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SOCIAL  

Para o pesquisador Luciano Specht, que avaliou em sua tese de doutorado na 

UFRGS as misturas asfálticas com incorporação de borracha reciclada de pneus, 

ainda falta no Brasil incentivo, para a utilização desse material nas pavimentações 

asfálticas. "As concessionárias responsáveis pelas rodovias estão, em muitos casos, 

dispostas a investir um capital maior para que as estradas tenham sua vida útil 

estendida e para que sejam reduzidos os custos de manutenção. Isso num prazo 

médio e longo poderia levar a uma economia financeira para as empresas". Diante o 

exposto, a JSL planeja aprimorar os projetos de conscientização com o objetivo de 

promover o engajamento da sociedade brasileira com a conservação da natureza, 
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assim o meio ambiente terá um impacto positivo no uso de borracha em misturas 

asfálticas, pois a restauração de pavimento com esse tipo de asfalto pode usar até 

mil pneus por quilômetro, o que reduz o depósito desse material em aterros ou fora 

deles e garante melhor qualidade de vida para sociedade. 

7. CONCLUSÃO 

Com base em todas as pesquisas realizadas e levantamento de informações 

para o desenvolvimento do projeto sustentável, conclui-se que a consciência da 

sustentabilidade deve ser trabalhada ao longo de anos, nas pessoas e nas 

organizações. O empreendedorismo contribui com sua parcela para atender essas 

necessidades no qual observa-se um retorno eficaz e consciente. Outro fator que 

deve ser citado são os tributos verdes, que beneficiam empresas que previnem a 

poluição. 

Ao refletirmos no projeto adequado, procuramos algo que pudesse tanto 

reduzir custos, gerar rendimentos e contribuir sustentavelmente para a sociedade, 

sendo que o fato do recapeamento de vias é um grande problema nas estradas e 

avenidas. Portanto, pode-se concluir que o Brasil possui alguns incentivos e boas 

práticas para a sustentabilidade. Mas em todo caso, essa cultura precisa ser 

disseminada e reforçada para a população e para as organizações, pois só assim, 

ocorrerá um uso consciente dos recursos escassos. 
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