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1. RESUMO 
O presente projeto apresenta o estudo da sustentabilidade no cenário empresarial 
Klabin S.A, buscando compreender como o conceito se inter-relaciona com a 
contabilidade. Para tanto serão expostas pesquisas sobre o tema em questão, bem 
como a análise dos resultados financeiros da empresa. Após a imersão de estudo e 
registro dos fatos financeiros, inicia-se o catálogo dos projetos de cunho social e 
ambiental, analisando o relatório de sustentabilidade e balanço social da 
organização, buscando compreender iniciativas e investimentos já em execução. O 
objetivo final é projetar uma nova ação social e/ou ambiental seguindo os princípios 
de missão, visão e valores da companhia. 
Palavras chave: sustentabilidade, balanço social, contabilidade, meio ambiente, 
sociedade. 
 

2. INTRODUÇÃO 
Em meio a um cenário altamente globalizado é perceptível a crescente 

preocupação do ser humano com os recursos ambientais e sociais. Cada vez mais 

atentos à mídia, muito devido ao intenso avanço tecnológico, a população passou a 

refletir sobre assuntos antes diminutos, buscando agora uma melhor compreensão 

do mundo a sua volta e do efeito que suas ações e de terceiros incitam na 

comunidade. A participação das organizações no processo da utilização sustentável 

dos recursos disponíveis tem sido colocada em pauta há muitos anos, desde 

meados da década de 60, vez que o crescimento econômico, qualidade ambiental e 

desenvolvimento social são ideias em consonância. A contabilidade, como uma 

ciência multidisciplinar, é um instrumento de grande valia para auxiliar neste 

processo de investigação e análise das corporações. Através de suas 

demonstrações e relatórios, possui a capacidade de mensurar e avaliar o impacto 

das empresas nos mais diversos campos, sendo um deles o ambiental e social.  

2.1 Problemática de pesquisa 

Entende-se que a Klabin S.A, grande extrativista de recursos naturais, deve 

apresentar como fundamento de sua gestão, de seus negócios e por toda a sua 

cadeia produtiva, o respeito e encorajamento pela preservação e continuidade das 

comunidades, do meio ambiente e dos seus recursos. Contudo, é fato sabido que as 

práticas hoje realizadas podem não ser totalmente altruístas. Portanto, questiona-se: 

como a contabilidade pode contribuir para a sustentabilidade das empresas? 

2.2 Justificativa 

Atualmente, o tratamento de assuntos relacionados ao desenvolvimento 

humano, social e ambiental é ponto de destaque internacional. Consequentemente, 

estudar a empresa Klabin S.A relacionando-a com o assunto abordado é essencial 

para formação de profissionais contabilistas preparados para atuar de maneira 
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interdisciplinar e para a sociedade como um todo. Propõe-se, também, a divulgação 

das ações elaboradas pela organização, para que mais pessoas possam usufruí-las. 

Igualmente, fator notável, é compreender o desenvolvimento sustentável na Klabin 

S.A devido a suas condutas.  

3 Objetivo 

Em face da proposição acima, busca-se analisar as demonstrações 

financeiras em conjunto com o relatório de sustentabilidade da empresa brasileira 

Klabin S.A, líder na produção de papéis e cartões para embalagens, bem como 

embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, além da comercialização de 

madeira em toras. Através deste estudo, pretende-se, ainda, apontar os presentes 

projetos de cunho ambiental e social desenvolvidos pela organização, visando 

identificar possíveis melhorias, correções e/ou elaboração de novas ações. 

Igualmente, analisar as informações disponibilizadas para os stakeholders.  

4. Metodologia da pesquisa 

O projeto seguirá por duas vertentes: a qualitativa e a quantitativa. Os dois 

conceitos são harmônicos e se complementam dentro da pesquisa, vez que, 

segundo Bonat (2009): “A pesquisa quantitativa vai aferir aquilo que pode ser 

mensurado, medido, contado. Possui, portanto, alto teor descritivo. [...] Já a pesquisa 

qualitativa apanha-se o lado subjetivo dos fenômenos, buscando a essência ou 

teoria”. Destarte, para apuração financeira da Klabin S.A, será utilizada a pesquisa 

quantitativa. Em equivalência, para a análise dos projetos e correlação com a 

contabilidade ambiental, uso da metodologia qualitativa se fará presente. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 
5.1 Sustentabilidade 

O conceito de sustentabilidade teve suas primeiras discussões ao final de 

década de 60, quando o Clube de Roma se reuniu com o objetivo de explorar os 

problemas que desafiavam a humanidade, como: degradação do meio ambiente, 

pobreza, crescimento urbano descontrolado, inflação econômica, entre outros 

tópicos. Em decorrência da reunião, em 1972 o relatório The Limits to Growth (Os 

limites do crescimento) foi divulgado sustentando a ideia do equilíbrio global como 

ideal de desenvolvimento, incluindo questões de âmbito social, econômico, político e 

ambiental. Desde então, diversos estudos, reuniões e debates foram realizados 

acerca do tema e assim surgiram diversos conceitos para o termo sustentabilidade, 

sendo o primeiro abordado (e o mais aceito nos dias atuais) no Relatório de 
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Brundtland, finalizado em 1991: “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende 

as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

atenderem também as suas necessidades”. 

 
5.2 Contabilidade 

A contabilidade é uma ciência social aplicada que registra, analisa e interpreta 

os fenômenos que ocorrem no patrimônio das empresas. No entendimento de 

Franco (1997, p. 21): 

“A Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos 
ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a 
classificação, a demonstração expositiva, a análise e a 
interpretação desses fatos, com o fim de oferecer informações 
e orientação – necessárias à tomada de decisões – sobre a 
composição do patrimônio, suas variações e o resultado 
econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial”.  

  

5.3  Contabilidade Ambiental e Social 

A contabilidade, como posto anteriormente, é uma ciência multidisciplinar que, 

em sua capacidade, oferece informações úteis e fidedignas para auxílio na tomada 

de decisão em inúmeras vertentes, sendo uma delas a sustentabilidade empresarial, 

ou Responsabilidade Social Corporativa (RSC), e suas três dimensões: ambiental, 

social e econômica.  Tal aspecto da contabilidade, responsável por estudar a 

integração deste sistema, é denominado Contabilidade Ambiental e Social.  

Uma vez que as entidades são formadas por interligações com o ambiente 

interno e externo, a preocupação ambiental é apenas uma das dimensões de 

estudo. Portanto, deve-se compreender conjuntamente o conceito de contabilidade 

social, que conforme Gray et al. (1996), é (...) um processo de divulgação, a grupos 

particulares e à sociedade em geral, dos impactos sociais e ambientais resultantes 

da atividade econômica das organizações, que vão para além da informação 

econômica e financeira que é fornecida aos detentores do seu capital”.  

6. RESULTADO - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS KLABIN S.A  

As demonstrações contábeis, segundo o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis, têm por objetivo “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. (Estrutura Conceitual CPC 00)”. Dentre estas, pode-se destacar 

o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício (DRE), o balanço 

social e demonstração do valor adicionado (DVA). 
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6.1 Balanço Patrimonial 

O balanço patrimonial da entidade apresenta total equilíbrio entre os 
bens/direitos e obrigações. No grupo do ativo, destacam-se os ativos biológicos, os 
quais, segundo notas explicativas, correspondem a florestas de eucalipto e pinus, 
que são destinadas para produção de papéis para embalagem, sacos de papel e 
caixas e chapas de papelão ondulado, além de venda para terceiros. O processo de 
colheita e replantio tem um ciclo aproximado de 7 a 14 anos, variável com base na 
cultura e material genético a que se refere. Os ativos biológicos são mensurados ao 
valor justo, deduzidos dos custos estimados de venda no momento da colheita: 

 

Figura 01 – Formação do Valor do Ativo Biológico Klabin S.A 2015/2014.Fonte: Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios 

Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 e Relatório dos Auditores Independentes, 2017. 

A avaliação dos ativos biológicos é feita trimestralmente pela empresa, sendo 

o ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológicos reconhecidos no 

resultado do período em que ocorrem em linha específica da demonstração do 

resultado, denominada “Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos”. O valor da 

exaustão dos ativos biológicos é mensurado pela quantidade de madeira cortada, 

avaliada por seu valor justo. 

 6.2 Demonstração do Resultado do Exercício 

A demonstração do resultado do exercício (DRE) tem por objetivo relacionar 
todas as receitas e despesas da entidade durante o exercício social, com a 
finalidade de auferir o resultado do período, seja este lucro ou prejuízo, evidenciando 
assim sua posição econômico-financeira. Abaixo, apresenta-se a demonstração do 
resultado do exercício da Klabin S.A em 31 de dezembro de 2015 e 2014. A 
demonstração indica seu resultado próprio, como controladora e suas controladas, 
como consolidado: 

 

 

Figura 02 – Demonstração do Resultado do Exercício Klabin S.A 2015/2014. Fonte: Demonstrações Financeiras Referentes 

aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 e Relatório dos Auditores Independentes, 2017 
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Fator notável na DRE publicada pela Klabin é o prejuízo que a empresa 

apresentou durante o ano de 2015. Tal fato é justificado devido ao atual cenário 

econômico brasileiro, o qual desacelerou o consumo interno. Contudo, a 

organização aumentou suas exportações, elevado, assim, seu EBITDA. O prejuízo 

líquido do exercício foi absorvido pela reserva de investimento e capital de giro e 

pela reserva de lucros de ativos biológicos.  

6. 3 Balanço Social 

O balanço social ou relatório de sustentabilidade tem como objetivo levantar 

os principais indicadores do desempenho ambiental, social e econômico de uma 

organização, buscando transparência nas atividades corporativas, como confirma 

Tinoco e Kraemer (2004, p. 32): 

“Balanço social é um instrumento de gestão e de informações 
que visa evidenciar, de forma mais transparente possível, 
informações financeiras, econômicas, ambientais e sociais, do 
desempenho das entidades, aos mais diferenciados usuários, 
seus parceiros sociais”. 

A empresa Klabin S.A adota a elaboração do relatório sustentável baseado 

no modelo Global Reporting Initiative – GRI (Iniciativa Global para a Apresentação 

de Relatórios), o qual propõe um padrão internacional de execução do relatório 

sustentável através de indicadores, tendo como base o triple bottom line (tripé da 

sustentabilidade), sendo forma de apresentar aos stakeholders sua estratégia para o 

desenvolvimento sustentável, bem como uma ferramenta de autoavaliação. O 

relatório apresentado pela entidade é estruturado em quatro capítulos, abordando os 

seguintes temas: excelência, sustentabilidade, inovação e visão de futuro. A seguir, 

apresentam-se os investimentos realizados nas esferas sociais e ambientais, bem 

como o investimento total em tópicos sustentáveis, expansão e inovação: 

INVESTIMENTO SOCIAL EXTERNO EM 2015 (EM R$) 

Assistência Social 2.419.515,72 

Campanha eleitoral 4.000,00 

Cultura 3.578.889,98 

Educação 3.982.608,47 

Esporte 314.778,00 

Meio Ambiente 1.656.929,34 

Lazer 612.059,00 

Desenvolvimento local 1.986.565,00 

Outros 1.500.864,58 

Saúde 1.928.258,85 

Total 17.984.468,94 

*A tabela inclui também valores incentivados, como Rouanet, ProAc, Audiovisual e Lei do Esporte. 
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Quadro 01 – Investimento Social Externo Klabin S.A 2015. Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 Klabin S.A, 2017. 

 

INVESTIMENTOS E GASTOS TOTAIS DA ORGANIZAÇÃO COM MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (EM R$) 

Investimento 2015 2014 

Gerenciamento de resíduos (compra de lixeiras, caçambas 
de resíduos, melhorias nas centrais de reciclagem) 

32.681,63 352.068,54 

Tratamento de emissões atmosféricas (manutenção de 
precipitações eletrostáticas, lavadores de gases, 
incineradores e melhorias nos equipamentos de controles) 

1.833.809,23 113.187,87 

Custos de prevenção (investimentos ambientais, 
monitoramente ambiental, formação ambiental e educação 
ambiental) 

337.655.841,32 (referente as 
fábricas em operaçã e ao Projeto 

Puma*) 
50.251.208,89 

Despesas de gestão ambiental (despesas com equipe que 
trabalha na área ambiental, custo com certificação e taxas 
ambientais) 

5.120.962,68 4.009.967,66 

Total 344.643.294,86 54.726.432,96 

*Os valores são procedentes de capital próprio, BNDES, IDB e HSBO/FINNVERA. 

Quadro 02 – Investimentos e Gastos Totais Ambientais Klabin S.A 2015. Fonte: Relatório de Sustentabilidade 

2015 Klabin S.A, 2017. 

INVESTIMENTOS 

R$ MILHÕES 2015 2014 

Florestal 97 102 

Continuidade operacional 348 282 

Projetos especiais 59 74 

Expansão 71 245 

Projeto Puma 
4.053 2.242 

Total 4.628 2.945 

Quadro 05 – Investimentos Totais Klabin S.A 2015. Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 Klabin S.A, 2017. 

6.4 Demonstração do Valor Adicionado 

A demonstração do valor adicionado (DVA), segundo Coutinho et al. (2010) é 

um instrumento fomentado em conceitos macroeconômicos têm por objetivo 

apresentar o quanto de riqueza foi gerado pelas atividades da organização, bem 

como a sua distribuição em cada setor da sociedade e quanto ficou retido na 

empresa, possibilitando determinar a sua parcela na contribuição na formação do 

Produto Interno Bruto (PIB). Abaixo, apresenta-se a demonstração do valor 

adicionado da Klabin S.A em 31 de dezembro de 2015 e 2014. A demonstração 

indica a distribuição de seus próprios valores, como controladora e suas controladas, 

como consolidado: 
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Figura 03 – Demonstração do Valor Adicionado Klabin S.A 2015/2014. Fonte: Demonstrações Financeiras Referentes aos 

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 e Relatório dos Auditores Independentes, 2017. 

 

A DVA 2015 da Klabin S.A gerou riqueza de R$ 3.943.583,00 na controladora 

e R$ 4.039.356,00 nas controladas, valores que foram distribuídos entre gastos com 

pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capital de terceiros e 

remuneração de capital próprio. Nota-se que grande parte da riqueza gerada pela 

instituição destinou-se aos financiadores externos de capital, fato explicado através 

dos empréstimos, seguido pela remuneração, benefícios e FGTS de funcionários. 

6.5 Ações Sustentáveis Klabin S.A 

A Klabin S.A é uma empresa reconhecida internacionalmente por seus 

projetos de desenvolvimento sustentável, sendo referência para empresas de 

diversos setores. Os projetos são divididos de acordo com o Propósito Florestal, 

visando alcance de todos os envolvidos, em nível local e global, com o objetivo de 

obter maior produtividade, menor custo operacional, aceitação pela comunidade, ser 

referência em segurança e manejar as florestas de forma sustentável. 

No campo social a Klabin S.A desenvolve projetos para seu público interno 

(colaboradores) e externo. Os programas internos são voltados para a saúde, 

segurança e bem-estar do empregado, além de seu desenvolvimento profissional. 

No ano de 2015, referente ao último relatório de sustentabilidade publicado pela 

empresa, havia sete projetos visando à qualidade de vida, sendo os principais:  
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PROJETOS SOCIAIS COLABORADORES - SAÚDE, SEGURANÇA E BEM ESTAR 

Caminho Certo 

Palestras trimestrais sobre segurança no trânsito para motoristas de 

caminhão do transporte de madeira. As histórias pessoais de cada um se 

transformam em uma revista em quadrinho com o cunho de conscientização. 

Programa Viver Bem 

Plantão telefônico 24/7 onde os colaboradores recebem orientações e para 

questões particulares, sendo, após análise, encaminhados para advogados, 

psicólogos, consultores financeiros, etc. 

Programa Viver Bem Sempre 

Complemento do programa viver bem, porém voltado para visão de futuro, 

auxiliando o colaborador em seu desenvolvimento profissional, esclarecendo 

dúvidas sobre aposentadoria, planejamento financeiro e legal. 

 
Quadro 06 – Projetos sociais colaboradores Klabin S.A. Fonte: Organização Própria, 2017. 

 

Pensando no desenvolvimento organizacional desde 2013 a empresa oferece 

a seus colaboradores, por meio da Escola de Negócios Klabin, treinamentos 

adequados a cada estágio da vida profissional. Os conteúdos são ministrados de 

forma presencial e online, através da plataforma ENK. São estudadas questões 

relacionadas a comportamento, técnica do trabalho e gestão. Além do portal, a 

organização oferece ferramentas de espaço colaborativo, onde funcionários podem 

trocar informações por diferentes plataformas, e as chamadas pílulas do 

conhecimento, que são vídeos de 60 segundos sobre diversos temas, como língua 

portuguesa, técnicas de apresentação, etc. 

Ademais, para o público externo, a empresa promove de forma intensiva o 

desenvolvimento local e o relacionamento com comunidades nas quais está inserida, 

visando diálogo aberto entre suas operações e vizinhança.  
 

Na esfera ambiental os projetos desenvolvidos pela Klabin S.A são inúmeros, 

vez que a empresa possui comitê designado apenas para tratativa de assuntos 

relacionados ao meio ambiente.  Dentre as realizações de 2015 apresenta-se: 

 
PROJETOS AMBIENTAIS 

Combustível Mais 

Limpo 

Troca do combustível fóssil por biomassa como fonte energética, reduzindo 94 

mil toneladas/ano no consumo de óleo combustível. 83% da matriz energética 

provém de fontes renováveis. 

Menos Carbono na 

Atmosfera 

Realizando a troca do combustível fóssil por biomassa, houve que (2014 para 

2015) de 57,2% na emissão de CO2 (divulgação feita através de Inventário de 

Emissões). 

Menos Água na 

Produção 

A Klabin reduziu em 1,18% o seu consumo de água em 2015. Dentre as ações 

tomadas pode-se destacar a coleta da água da chuva, reciclagem e 

reutilização da água e medição da vazão das fábricas de acordo com processo 

produtivo. 

Resíduos 

A Klabin faz o reaproveitamento dos resíduos gerados na fabricação do papel e 

celulose, para combustível e adubo. Em 2015, reduziu em 5% a geração de 

resíduos perigosos. 
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Quadro 08 – Projetos ambientais Klabin S.A. Fonte: Organização Própria, 2017. 

6.6 Projeto Puma 

O projeto Puma é um grande marco no ciclo de crescimento da Klabin S.A e 

para o Brasil, vez que a nova unidade de negócios da empresa será a primeira a 

produzir em nível nacional a PineFulff, celulose aplicada em fraldas infantis e 

adultas, absorventes, tapetes higiênicos para animais domésticos, entre outros, 

desenvolvendo assim o mercado interno. Apresentando o investimento total de R$ 

8,5 bilhões, a unidade Puma possui capacidade de produzir 1,5 milhão de toneladas 

de celulose de fibra curta e longa, gerando 1,4 mil empregos diretos e indiretos por 

suas atividades. 

O empreendimento irá gerar 270 MW de energia, sendo autossuficiente e 

podendo, ainda, oferecer 150 MW desta energia para alimentar o sistema elétrico 

brasileiro. Ademais, foi criado 23,5 km de ramal ferroviário para conectar a unidade à 

ferrovia central do Paraná. Devido a isto, o ICMS incremental gerado pela fábrica 

será distribuído entre 12 municípios da região, alavancando a economia de 

pequenas comunidades. A nova unidade de negócios já foi responsável, em sua 

fase de investimento, pela geração de R$ 700 milhões em impostos, na expectativa 

de gerar R$ 300 milhões impostos por ano uma vez em operação.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A contabilidade, somada ao relatório de sustentabilidade, são ferramentas 

que possibilitam a todos os envolvidos analisarem o conceito de desenvolvimento 

sustentável dentro do cenário empresarial. Ademais, é possível identificar os 

investimentos realizados na área, bem como suas origens. Portanto, se faz 

necessário que os relatórios divulgados apresentem as características solicitadas 

pelo CPC, possibilitando aos stakeholders identificarem pontos de seus interesses 

da forma mais transparente possível, seguindo as normas advindas dos padrões 

internacionais, devido ao processo da convergência contábil. Diante dos 

demonstrativos da Klabin S.A, percebeu-se que a empresa, em seus valores, 

preocupa-se com o meio em que está inserido, projetando ações e investimentos 

para a sociedade e meio ambiente, promovendo o desenvolvimento social, através 

de atividades para seus colaboradores e comunidade ao entorno, e proteção de 

recursos naturais e animais. Tal fato é confirmado pelo financiamento de recursos 

que a empresa toma de terceiros para aplicar em ações sustentáveis, ou seja, o 

nível de endividamento aumenta para que seja possível a inserção destas atividades 
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no cronograma organizacional. O valor representa cerca de 71,90% do passivo total, 

sendo, também, o maior percentual na demonstração valor adicionado. 

O relatório de sustentabilidade foi elaborado seguindo os padrões da GRI, 

apresentando os índices pertinentes à atividade empresarial. Sendo assim, conclui-

se que por mais ações que a empresa apresente em seu quadro sustentável, ainda 

haverá interesses comercias por trás de suas atitudes, vez que ao inserir o 

pensamento sustentável e suas três dimensões no ambiente organizacional, a 

mesma se manterá competitiva perante os concorrentes. 
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