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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de sustentabilidade com foco 
na proteção ambiental. Identificamos a necessidade de demonstrar os benefícios 
que as empresas podem ao preocupar-se com o meio ambiente coligado de forma a 
não impactar a sua atividade econômica na sociedade. Será demonstrada uma 
empresa que possui a preocupação com os recursos naturais e que respeite os 
princípios legais sócios ambientais, voltada explicitamente a restauração de moveis, 
objetos e utensílios no contexto geral, e materiais recicláveis. Pretende-se 
demonstrar as diversas formas da execução de um serviço de modo a evidenciar 
menor agressão ao meio ambiente, bem como servir de exemplo para outras 
entidades voltadas ao mesmo segmento, como a marcenaria, arquitetura, design de 
interiores, entre outras que se façam necessárias. Para tanto, será analisado os 
resultados financeiros da empresa utilizando os demonstrativos contábeis, balanços 
e relatórios. Será uma comparação das empresas que trabalham com a produção de 
novos móveis e utensílios que não possuem projeto de reciclagem, sustentabilidade 
ou reaproveitamento de material em suas atividades versus empresas com foco na 
defesa do bem-estar e ecossistema.  
Palavra – Chave: Meio ambiente reciclagem e sustentabilidade. 

2. INTRODUÇÃO 

Nunca antes se ouviu falar tanto na palavra “sustentabilidade” quanto nos dias 

atuais, devido à situação que o planeta vem sofrendo muitas pessoas e empresas 

adotaram pensamentos e atitudes sustentáveis, isso quer dizer que utilizam recursos 

naturais de forma consciente para atender as necessidades da sociedade sem 

comprometer as gerações futuras, de modo que elas também possam utilizar estes 

mesmos recursos futuramente. A sustentabilidade empresarial é um conjunto de 

ações que uma empresa toma, visando o respeito ao meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, usando a exploração e a extração de 

recursos naturais com responsabilidade e eficiência de modo a garantir a 

possibilidade de recuperação das áreas degradadas. 

A promoção da sustentabilidade no mundo tem sido um desafio, pois nem 

todos os países estão dispostos a promover a conservação do meio ambiente, pois 

isso implicaria reduzir determinadas ações, como a produção industrial poluidora. 

Porém é importante ressaltar a necessidade de que todos compreendam que 

desenvolvimento sustentável não significa crescer menos economicamente, mas 

fazer a economia crescer com responsabilidade ambiental. 

Problemática da pesquisa 

Pode-se analisar que garantir a sustentabilidade de um projeto ou de uma 

região determinada é firmar um compromisso que mesmo essa área explorada irá 

continuará a prover recursos e bem estar econômico e social para as comunidades 
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que nela vivem e viverão por muitas gerações, por isso, para que uma sociedade 

sustentável exista de verdade, é necessária a ação de todos. 

Assim, colocou-se como objeto de pesquisa deste trabalho a seguinte 

problemática: “Como desenvolver uma empresa sustentável”. 

3. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é mostrar o desenvolvimento de uma empresa que 

tem como ponto principal evidenciar os benefícios de projetos sustentáveis utilizando 

a restauração de móveis, objetos e utensílios e materiais recicláveis. 

Justificativa 

A adoção de ações sustentáveis garante a médio e longo prazo um planeta 

em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a 

humana. Além de respeitar o meio ambiente, a sustentabilidade empresarial tem a 

capacidade de mudar de forma positiva a imagem de uma empresa junto aos 

consumidores.  

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 

5.1 SUSTENTABILIDADE 

De acordo com (BOFF, 2014), o conceito “Sustentabilidade” possui uma pré-

história de quase três séculos, que surgiu na percepção da escassez. As potências 

coloniais e industriais europeias desflorestaram vastamente seus territórios para 

alimentar com lenha a incipiente produção industrial e a construção de seus navios 

com os quais transportavam suas mercadorias e submetiam militarmente grande 

parte dos povos da Terra. Então surgiu a questão: como administrar a escassez?  

Carl Von Carlowitz respondeu, em 1.713, com um tratado que vinha com o 
título latino de Sylvicultura Oeconomica. Então, ele usou a expressão 
nachhaltendes wirtschaften que, traduzido, significa: “Administração 
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Sustentável”. Os ingleses traduziram por Sustainable Yield que quer dizer 
“Produção Sustentável”.  

Trazendo para os dias atuais, o conceito de desenvolvimento sustentável foi 

usado pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1.979. 

Assumido pelos governos e pelos organismos multilaterais a partir de 1.987 

especialistas convocados pela ONU sob a coordenação da primeira ministra da 

Noruega Gro Brundland se publicou o documento “Nosso Futuro Comum”. A partir 

desde documento surge a definição tornada clássica "Sustentável, desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades". 

5.1.1 Conceito de Sustentabilidade 

(Vaz & Júnior, 2011)  

“O desenvolvimento sustentável é hoje um objetivo global, envolvendo 
organizações não governamentais, empresas privadas, governos e a 
sociedade em geral. Construir processos sustentáveis implica em realizar, 
sistematicamente, ações que visam não só a preservar os ecossistemas e a 
biodiversidade, mas também a melhorar as condições socioeconômicas das 
comunidades nas quais a organização está inserida.” 

 

A Sustentabilidade surgiu para nos ensinar o caminho e a melhor forma de 

como explorar ou, abandonar devida exploração, em busca de outras maneiras ou 

recursos. Ela está ligada ao uso consciente e responsável dos recursos naturais que 

o planeta tende a oferecer. A Sustentabilidade também nos alerta para áreas que 

devem ser preservadas, não havendo a exploração de nenhuma forma, com a 

finalidade de poupar o habita-te de outros seres vivos, como por exemplo, a fauna, 

animais que vivem em uma determinada área, e que correm o risco ou já estão em 

extinção. Outra preocupação da Sustentabilidade que está devastando o meio 

ambiente por fazer parte da sobrevivência do homem no planeta é a exploração dos 

recursos minerais, como o carvão, petróleo, entre outros. É necessário que as 

pessoas e principalmente as empresas que contribuem de forma exponencial para a 

degradação do meio ambiente, tenham plena consciência dos seus atos e assumam 

uma postura diferenciada mediante a situação, mudando os seus costumes e 

procedimentos. 

5.1.2 Tipos de Sustentabilidade e a Sua Importância nas Entidades 

(Vaz & Júnior, 2011) A sustentabilidade é dívida em três grandes pilares, 

econômico, social e ambiental. 

A sustentabilidade empresarial tem grande importância hoje em dia, grande 

parte das empresas firmaram compromisso de responsabilidade social e estão 
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buscando medidas que diminuam os impactos de suas atividades na natureza, 

visando também seu crescimento econômico. 

A sustentabilidade social tem por objetivo promover uma qualidade de vida 
melhor para a sociedade e a diminuir as diferenças sociais.  

 
“Ela nasce de um contexto internacional em que temas como direitos 
humanos, direitos do trabalhador, meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável ganham vulto na discussão entre os países-membros das 
Nações Unidas, resultando em diretrizes que, de certa forma, orientam a 
formulação conceitual da Responsabilidade Social Empresarial – RSE. 
Esse tema, bem como o da preservação ambiental, consagrou-se como 
preocupação das Nações Unidas a partir da Conferência Rio’92. Desde 
aquela época, intensificou-se a discussão internacional e aumentou o 
número de convenções sobre o meio ambiente, que se somaram a outros 
acordos já existentes. A partir disso, a ONU criou uma série de diretrizes 
sobre as questões de responsabilidade social, dando aos governos poderes 
para que estes possam exigir das organizações o respeito pelos direitos 
humanos, pela soberania e pelo desenvolvimento econômico local.” 

 
A Sustentabilidade Ambiental visa à preservação do meio ambiente ao 

realizar práticas como economizar e não poluir a água, adotar preferência por 
produtos biodegradáveis, fazer reciclagem e evitar desastres naturais. 

 
“A crescente preocupação com o meio ambiente tem levado empresas no 
mundo todo, inclusive no Brasil, a buscar alternativas de produção mais 
limpa e matérias-primas menos tóxica, a fim de reduzir o impacto de seus 
processos. Segmentos da sociedade, conscientizados quanto aos 
problemas ambientais, têm induzido essas empresas a buscar uma relação 
mais sustentável com o meio ambiente. Aceita-se cada vez menos a 
exacerbação do lucro obtido à custa do comprometimento do meio ambien-
te. Diante disso, a indústria tem sido forçada a investir em modificações de 
processo, aperfeiçoamento de mão de obra, substituição de insumos, 
redução de resíduos e racionalização de consumo de recursos naturais.” 

 

Dentre as três principais mencionadas, ainda existem outros tipos de 

sustentabilidade, que tende a mesma finalidade, sustentar, defender ou conservar e 

manter. 

(Silva, 2011) Sendo elas: 
 “Sustentabilidade ecológica: É a manipulação correta dos recursos naturais 

em variedades ecossistemas. Sustentabilidade cultural: Ameniza a 
manutenção de culturas tais como costumes e valores. Sustentabilidade 
territorial ou espacial: Foca o equilíbrio nas relações inter-regionais, para 
que cessem as desigualdades seja investimento público, conservação da 
biodiversidade e o desenvolvimento ecológico. Sustentabilidade geográfica: 
A sustentabilidade geográfica está relacionada a má distribuição 
populacional no planeta. Sustentabilidade institucional: Busca a qualidade 
das instituições públicas ou privadas.” 

 
Acrescenta (Barbosa, 2012) que ainda existe a Sustentabilidade Política, que 

tem por função no caso do Brasil, a evolução da democracia representativa para 

sistemas descentralizados e participativos, construção de espaços públicos 
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comunitários, maior autonomia dos governos locais e descentralização da gestão de 

recursos. 

5.2 SUSTENTABILIDADE LEGAL 

Implica no fato de supervisionar e auxiliar empresas a serem sustentáveis, 

visa a diminuição de gases poluentes, utilização de produtos recicláveis e 

proporciona práticas mais sustentáveis.  

Pensando em não poluir o meio ambiente com métodos não poluentes, foi 

criada uma lei para vetar ações poluentes, a Lei dos Crimes Ambientais no.9.605/98, 

responsável pela reordenação da legislação ambiental brasileira no que se refere às 

infrações e punições. Visando a preocupação de todos com o futuro do Planeta, 

surgiram algumas Normas Internacionais de Gestão Ambiental, a série ISO 14.000, 

que é um grupo de documentos que orienta as ações rumo ao desenvolvimento 

sustentável. Seguindo nesse contexto ambiental, surgiram as Convenções 

Internacionais sobre Meio Ambiente que preveem ações do governo para 

fiscalização e novas legislações que abrangem desde a indústria até o uso dos 

recursos naturais. 

Mesmo com todos esses avanços de tecnologia, normas e leis que nos 

alertam sobre a sustentabilidade e sobre o meio ambiente, ainda é necessário que a 

população tenha consciência do que fazer também para ajudar o planeta, as 

pessoas precisam ter cultura e consciência sobre o assunto. Se cada um cuidar do 

seu próprio meio ambiente poderá ser constatado uma melhora, e não fica por total 

responsabilidade das empresas no que tange esse assunto.  A norma internacional 

ISO 14.001 que se refere ao sistema ambiental, no âmbito internacional, é a norma 

que dá um rumo para as empresas implantarem um sistema de gestão ambiental 

eficiente, ajudando com o planejamento e organização nas ações ambientais além 

de integrar outros elementos de gestão empresarial. 

5.2.2 Incentivos Fiscais 

A reportagem de (Haje, 2015) menciona que, 

“Entre os benefícios, está a redução das alíquotas de IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados), do PIS (Programa de Integração 
Social) e da Cofins (Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social).” 

A proposta diz que: as empresas que exercem a atividade de reciclagem de 

resíduos sólidos ou as atividades preparatórias à reciclagem poderão ter reduzidas 

pela metade as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes 
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sobre importação ou aquisição de máquinas e equipamentos destinados à 

reciclagem ou à produção de energia renovável. 

Menciona ainda a reportagem de (Haje, 2015) que, o texto aprovado é o 

substitutivo do relator, deputado Mauro Pereira (PMDB-RS). O parecer dele foi pela 

rejeição do projeto principal (PL 2101/11, do ex-deputado Nelson Bornier) e do PL 

2215/11, apensado, e pela aprovação de sete propostas apensadas (PLs 2355/11, 

6887/13, 2380/11, 2909/11, 5646/13, 635/15 e 7127/14). Ele elaborou novo texto 

contemplando estes projetos. 

“O benefício só será concedido para as empresas que tiram pelo 
menos 80% da sua receita bruta anual das atividades de reciclagem 
de resíduos sólidos. Caso a empresa processadora de resíduo sólido 
venda ou alugue as máquinas antes de dois anos, o IPI será pago 

normalmente, com multa e juros. Além do incentivo, elas poderão 
contar ainda com a depreciação acelerada, uma forma de benefício 
que reduz o imposto pago sobre o ativo imobilizado (máquinas e 
equipamentos).” 

De acordo com o projeto de Lei 487/2011, criado pelo Vereador Tião Farias 

(PSDB) e publicado pela (Prefeitura do Estado de São Paulo, 2011), com o apoio da 

câmara Municipal de São Paulo visualizamos os incentivos fiscais dirigidos aos 

estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e aos 

condomínios residenciais que empreenderem ações de apoio à reutilização e à 

reciclagem de resíduos sólidos, nos termos que específica. 

6 Resultados: um estudo exploratório 

 

6.1 O Projeto e as Idealizações 

Em busca de um projeto com foco no tema de sustentabilidade e preservação 

do meio ambiente, a Reciclart nasce com objetivo principal de restauração de 

móveis utilizando madeira reciclável e evitando o desperdício de material, buscando 

sempre o melhor para o meio ambiente. 

Demonstrativos Contábeis 

Conforme o (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), o objetivo das 

demonstrações contábeis são: 

 “fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o 
desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que sejam 
úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de 
decisão econômica”. 
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Os demonstrativos apresentados a seguir, serão utilizados para demonstrar a 

atividade econômica da empresa na sua totalidade, posteriormente, serão 

apresentados os demonstrativos apenas da parte sustentável, a fim de evidenciar 

em grau, número e comparabilidade do que se é possível realizar quando se utiliza 

recursos ambientais como meio sustentável.  

6.2 ANÁLISES E CUSTOS AMBIENTAIS 

Com as demonstrações devidamente formuladas, podem-se obter vários 

dados que auxiliam na gestão da entidade para tomada de decisão. Na Análise 

horizontal e vertical, é obtido o percentual de cada conta ou de cada grupo de contas 

com relação ao valor global do demonstrativo, ou ainda de cada conta em relação ao 

total do seu respectivo grupo. Ambas são análises técnicas de simples aplicação, 

porém de muita importância por revelarem certa destreza na informação. O objetivo 

principal da Análise Horizontal é a possível comparação com períodos anteriores ou 

em relação a companhias de um mesmo segmento, a análise é realizada de forma 

horizontal, cada informação com a sua respectiva conta que resulta em permitir tirar 

conclusões sobre as mudanças da empresa. 

 

Fonte: dos autores 

De acordo com a análise horizontal e vertical, embora ainda percentuais 

pequenos, pode-se identificar os esforços despendidos da empresa para evitar ao 
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máximo a degradação do nosso planeta, defendendo assim sua missão e a 

preservação dos recursos naturais, além de impedir ao máximo o desmatamento 

excessivo devido a sua atividade econômica. 

6.3 INDICADORES AMBIENTAIS 

Embora existam inúmeros indicadores e índices ambientais, todos possuem 

uma mesma finalidade em comum, porém, cada um com o seu grau de relevância 

conforme a informação que se deseja obter, expressar de forma útil e acentuada 

informações sobre a atuação ambiental de uma empresa e os seus esforços pela 

influência em tal atuação, como vimos e analisamos anteriormente com o auxilio das 

análises. Neste momento, será analisado e comparado outras formas de índices que 

nos comprovarão o quanto a empresa Reciclart contribuiu de forma efetiva para o 

meio ambiente, pois, mesmo sendo ela uma empresa sustentável, pode se afirmar 

que não existe empresa que não polua o meio ambiente de alguma forma, 

independente das suas características e ou atividades. 

 

Fonte: Os Autores 

6.3.2 Análise dos Indicadores 

Taxa de Reciclagem: Verifica-se qual a porcentagem a empresa conseguiu 

reciclar de todo o seu estoque vendido. Taxa de Eliminação: Mede qual a 

porcentagem do estoque utilizado a empresa não conseguiu reciclar, ou seja, foi 

descartado. Resíduos: Nos mostra a quantidade total em porcentagem de resíduos 

que a empresa obteve durante um período. Ambientais: Evidencia o quanto a 

empresa agrediu o meio ambiente. 
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Entende-se que através destes índices que de todo os Resíduos que seriam 

descartados “51,74%”, a Reciclart conseguiu reaproveitar “93,27%”. Reduziu a Taxa 

de Eliminação desse montante de resíduos em apenas 6,73%, ou seja, de “51,74%” 

de Resíduos, ela só não conseguiu reaproveitar apenas “6,73%”.  

A taxa de poluentes emitidos em um mês foi de 52,50%, o que pode ser 

significativa, mas menos danosa considerando que poderia ser 100% caso não 

tivesse nenhum projeto de sustentabilidade envolvido. Como uma forma de melhor 

representatividade e compreensão do que fora exposto no quadro de “Custos 

Ambientais”, dispomos ainda dos mesmos indicadores, porém, na forma de gráfico. 

 

 

Fonte: Os Autores 

7 Considerações Finais 

Este trabalho teve como finalidade apresentar o processo de desenvolvimento 

de uma empresa sustentável que propõe a intermediação de um profissional contábil 

por possuir a visão sistêmica de um processo como um todo e utilizar-se de técnicas 

contábeis para quantificar e qualificar determinadas entidades de forma a agredir 

menos o meio ambiente. Em meio a tantas diversidades, o objeto de estudo em 

questão, superou o desafio de criar, desenvolver e colocar um projeto em prática de 

forma harmônica com meio ambiente. Constatou que existe a possibilidade de 

crescer, se desenvolver e ainda possuir lucratividade em um segmento diferenciado 
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que é a reciclagem e a restauração de moveis. Visualizamos com os dados 

analisados que a empresa está no caminho certo, caso não tivesse o conceito de 

sustentabilidade, poderia ter agredido o meio ambiente em 100%, ao contrario do 

que nos mostra no quadro “Custos Ambientais”, que contribuiu 47,50% dentre as 

suas atividades em beneficio para a população e o meio em que vive, usufrui dos 

recursos naturais e os devolveu de forma consciente. O que precisa ainda ser 

realizado para que essa taxa aumente cada vez mais é inovar e demonstrar as 

pessoas, que reciclagem não é lixo, mas sim, sustentabilidade. 
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