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1. RESUMO 

 

O presente artigo busca demonstrar a importância da contabilidade ambiental dentro 
das organizações da cidade de Auriflama-SP, obtendo informações sobre as atitudes 
das empresas para a preservação e conservação do meio ambiente, analisar o 
conhecimento dos empresários em relação a contabilidade ambiental e como ela 
ajuda no marketing. O estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica, por meio de 
livros, artigos e sites confiáveis da internet. Após a pesquisa bibliográfica fora 
realizada uma pesquisa de campo, com envio de questionário para duas empresas. 
Sabe-se que o cuidado com o meio ambiente é uma questão que faz parte do cotidiano 
de todos e que ajuda no fortalecimento e crescimento humano, ambiental e 
profissional, sendo assim é de extrema relevância este artigo no que diz respeito à 
visão e prática nas empresas auriflamenses. O estudo realizado foi feito em uma 
cidade pequena, e foi observado que mesmo sendo pouco populosa, há um certo 
conhecimento dessa gestão ambiental, pois sabe-se que é uma questão que faz parte 
do cotidiano de todos e que ajuda no fortalecimento e crescimento humano, ambiental 
e profissional. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

  Durante anos, o ser humano usufruiu dos recursos naturais do planeta, de 

forma abundante, sem levar em consideração os possíveis riscos que esse abuso 

viesse acarretar as vidas futuras, mas nos últimos anos, a população passou a ser 

mais consciente em relação aos problemas ambientais e começou a exigir 

transparência das empresas nas medidas de preservação do meio ambiente. 

  Com essa exigência as empresas passaram a adotar medidas para demonstrar 

suas atitudes em relação ao meio ambiente e a contabilidade como uma ferramenta 

de geração de informação tem muito a oferecer. 

 
"A contabilidade ambiental pode ser entendida como a atividade de 
identificação de dados e registros de eventos ambientais, processamento e 
geração de informações que subsidiem o usuário servindo como parâmetro 
em suas tomadas de decisões". PAIVA (2006, p. 17). 

 

  A conscientização ambiental é importante para as empresas, sendo ela, de 

grande ou pequeno porte, pois as empresas devem demonstrar sua responsabilidade 

social e ambiental, para despertar cada vez mais na sociedade uma atitude sensata 

em relação ao meio ambiente, buscando um desenvolvimento sustentável e se 

destacar no setor em que atua. Sendo assim este artigo tem por objetivo levantar 

informações sobre o conhecimento ambiental nas empresas de Auriflama-SP. 

 



3. OBJETIVOS 

  

  Este artigo tem como objetivo principal identificar a importância da 

contabilidade ambiental nas empresas. Esta pesquisa busca analisar o conhecimento 

dos empresários sobre a contabilidade ambiental e suas leis, verificar qual a visão dos 

empresários em relação às medidas ambientais, compreender o conhecimento da 

empresa sobre a ISO 14001, encontrar as dificuldades da organização ao adotar o 

planejamento ambiental e analisar como a contabilidade ambiental ajuda no marketing 

empresarial. 

 

4. METODOLOGIA 

 

  Para a realização deste artigo foi utilizado pesquisa bibliográfica baseada em 

livros, web sites, artigos acadêmicos e pesquisa de campo.  

  Segundo Gil (2002 p.45) “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside 

no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 

  Foi realizado um estudo de caso, para Marconi e Lakatos (2011, p. 274) estudo 

de caso “refere-se ao levantamento com mais profundidade de determinado caso ou 

grupo humano sob todos os seus aspectos”.  

  O estudo de caso foi feito em duas empresas, empresa X do setor de fabricação 

de equipamentos esportivos, está há mais de 20 anos no mercado, e a empresa Y do 

setor de confecção, está há mais de 25 anos no mercado da cidade de Auriflama-SP. 

  Foi aplicado um questionário aos gestores das empresas, envolvendo 

perguntas relacionadas às questões ambientais. Para a preservação das empresas 

foram utilizados codinomes empresa X e empresa Y. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  A contabilidade ambiental é importante dentro das organizações, pois contribui 

de forma positiva na proteção do meio ambiente; o conhecimento da mesma dentro 

das empresas é indispensável contando com o auxílio de normas como a ISO 14001 

que ajuda o empresário na tomada de decisão e proporciona uma vantagem 

competitiva. 



5.1 Contabilidade ambiental e sua importância dentro das empresas 

 

A contabilidade como ciência apresenta condições, sendo uma ferramenta de 

registro e controle, para contribuir de forma positiva no campo de proteção do meio 

ambiente, com dados econômicos e financeiros que resultam dos recursos que as 

empresas utilizam da exploração ambiental.  

Em decorrência da crescente preocupação da população com a escassez de 

recursos naturais e da degradação da natureza, estimulou-se o debate econômico, 

político e social de forma global sobre tais situações e as medidas necessárias à 

reversão deste cenário.  

Surgindo então a necessidade de se conhecer o problema não somente sob 

seus aspectos mais amplos, mas também específicos: boa parte da degradação 

ambiental é decorrência da utilização de forma abusiva dos recursos naturais.  

 

"A contabilidade ambiental surgiu em 1970, quando as empresas passaram 

a dar um pouco mais de atenção aos problemas do meio ambiente. 

Contabilidade Ambiental é a contabilização dos benefícios e prejuízos que o 

desenvolvimento de um produto ou serviço pode trazer ao meio ambiente. É 

um conjunto de ações planejadas para desenvolver um projeto, levando em 

conta a preocupação com o meio ambiente". (GOMES et. al, 2015 apud 

CARVALHO, 2011, p. 105). 

 

  Entende-se que a contabilidade ambiental é o registro do patrimônio ambiental 

(bens, direitos e obrigações ambientais) de determinada entidade, e suas respectivas 

mutações, tem por objetivo fornecer informações contínuas aos usuários internos e 

externos a respeito dos eventos ambientais que causaram modificações na situação 

patrimonial. 

 

5.2  Conhecimento empresarial sobre a contabilidade ambiental 

 

Ao analisarmos teoricamente o que a contabilidade ambiental proporciona e 

oferece para os empresários, parece ser fácil seu entendimento e sua aplicação nas 

empresas, mas na realidade ao colocar em prática são encontradas várias 

dificuldades ao utilizá-la.  

As principais dificuldades encontradas são a falta de recursos financeiros, 

estrutural e profissional. A de caráter econômico ocorre em função da dificuldade de 

adquirir tecnologias mais avançadas visando adequação e melhoria dos processos, 

no que se refere à minimização dos impactos ambientais de determinadas atividades, 



uma característica principalmente das micro e pequenas empresas. No entanto, a 

maior dificuldade de todas é aquela que diz respeito ao pessoal envolvido, uma vez 

que lidar com pessoas é comumente difícil devido à resistência às mudanças, a falta 

de comprometimento e a dificuldade em quebrar paradigmas. 

 

5.3 ISO 14001  

 

A norma ISO 14001 é uma ferramenta criada para auxiliar empresas a 

identificar, priorizar e gerenciar seus riscos ambientais como parte de suas práticas 

usuais. A norma faz com que a empresa dê uma maior atenção às questões mais 

relevantes de seu negócio. A ISO 14001 exige que as empresas se comprometam 

com a prevenção da poluição e com melhorias contínuas, como parte do ciclo normal 

de gestão empresarial. É uma norma que tem como principal objetivo orientar e 

auxiliar as empresas sobre a implementação da gestão ambiental. 

 

5.4  Contabilidade ambiental como marketing empresarial 

 

  O marketing é o conjunto de meios utilizados pelas empresas para despertar 

os interesses dos consumidores e atender as suas necessidades, identificando e 

antecipando suas necessidades de forma lucrativa para ambos.  

  Como a população tem uma maior consciência ambiental, devido os impactos 

causados e aos noticiários que são chegados até eles, procuram buscar por produtos 

que de alguma forma contribuem para a preservação do planeta e futuras gerações.  

  Por isso é importante que a empresa evidencie e de ênfase a essa questão 

para se destacar no mercado competitivo que cresce gradativamente. Não só 

atendendo as necessidades dos consumidores, mas principalmente favorecendo o 

meio ambiente. 

 

6. RESULTADOS 

 

  As respostas fornecidas pelos gestores das empresas nos possibilitam uma 

maior análise sobre o conhecimento ambiental que cada empresa possui, conhecer 

sua aplicação e importância no gerenciamento da empresa, dessa forma foram 

aplicadas as seguintes questões:  



Quadro 1: Conhecimento Ambiental 
Questão Empresa X Empresa Y 

1- A empresa possui algum tipo 
de conhecimento ambiental? 

Sim, pois por se tratar de uma 
indústria precisa atender os 
requisitos exigidos por lei, para 
assegurar o seu 
funcionamento. 

Possui um conhecimento muito 
básico, pois não temos 
estruturado no organograma da 
empresa nem mesmo pessoas 
responsáveis por essas 
questões. 

Fonte: A importância da contabilidade ambiental nas empresas de Auriflama-SP, 
2017. 
 

  Mediante respostas obtidas, pode-se identificar que o conhecimento ambiental 

é básico e tratado como uma obrigação, por se tratar de uma lei a ser cumprida, o que 

na verdade deveria ser uma atitude comum das empresas. O ser humano precisa 

reeducar seu comportamento, criar hábitos na vida cotidiana para fazer a diferença 

nas questões socioambientais.  

  Segundo de Andrade et. al (2002, p.215)  ”As organizações, no novo contexto, 

precisam partilhar o entendimento de que deve existir um objetivo comum, e não um 

conflito, entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, tanto para o 

momento presente como para as gerações futuras.” 

 

Quadro 2: Atitudes das empresas em relação ao meio ambiente 
Questão Empresa X Empresa Y 

2- Mediante o nível de 
conhecimento da organização, 
cite alguns exemplos que a 
empresa utiliza em prol ao meio 
ambiente. 

A empresa possui Tratamento 
de Efluentes, Setor de 
Reciclagem e descarte de 
resíduo em local apropriado e 
previsto por lei. 
 

Em prol ao meio ambiente de 
maneira muito rústica, temos 
apenas o repasse de alguns 
resíduos e sobras de produção 
para outras empresas que os 
reaproveitam de alguma forma. 

Fonte: A importância da contabilidade ambiental nas empresas de Auriflama-SP, 
2017. 

 

Como se observa, embora sejam pequenas atitudes, pode-se identificar um 

esforço para contribuir com a preservação ambiental, evitando poluição de efluentes, 

descartando corretamente sobras e resíduos, assim evitando a degradação do nosso 

planeta. 

 

É importante frisar que Contabilidade Ambiental não se refere a uma nova 

contabilidade, mas a um conjunto de informações que relatem 

adequadamente, em termos econômicos, as ações de uma entidade sobre o 

meio ambiente, que modifiquem seu patrimônio. Esse conjunto de 

informações não é uma outra contabilidade, e, sim, uma especialização. 

FERREIRA (2007, p. 69). 

 



Quadro 3: Conhecimento sobre a ISO 14001 

Questão Empresa X Empresa Y 

3 - Referente ao ISO 14001, já 
possuía algum tipo de 
conhecimento? 

Sim, uma vez que a empresa 
necessita se adequar as 
normas. 

Como não há áreas 
responsáveis, não temos esse 
conhecimento. 

Fonte: A importância da contabilidade ambiental nas empresas de Auriflama-SP, 
2017. 

 

Como é de conhecimento que ISO 14001 é referente à área de proteção 

ambiental, foi feito um levantamento sobre o cuidado que as empresas têm em se 

adequar, por conta de se localizar em uma cidade do interior foi encontrado dificuldade 

por conta da falta de profissionais na área.  

 

Quadro 4: Visão sobre conhecimento ambiental nas organizações 

Questão Empresa X Empresa Y 

4- Qual seu ponto de vista 

sobre obter conhecimentos 

ambientais dentro das 

organizações e torná-la uma 

ferramenta para uma formação 

mais humana? 

É de fundamental importância 

que todos tenham consciência 

da responsabilidade que nos 

cabe em relação ao 

funcionamento do planeta, esse 

agir deve começar em casa e 

permanecer na empresa, se 

cada um fizer um pouquinho 

todos sairão ganhando. 

A questão ambiental é de suma 

importância, pois extravasa os 

interesses do capitalismo e 

entra na questão de condição 

para sustentação da vida no 

planeta.  Não há capital que 

compre uma vida e somente o 

conhecimento de algo para 

torná-lo importante. 

Fonte: A importância da contabilidade ambiental nas empresas de Auriflama-SP, 
2017. 

 

O conhecimento ambiental deve começar a ser transmitido desde cedo para as 

novas gerações, pois é imprescindível que todos tenham consciência dos atos em 

relação ao nosso planeta.  

As organizações estão buscando a conservação e preservação dos recursos 

naturais e conscientizando seus colaboradores dessa importância, não só nas 

organizações como fora delas também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 5: Marketing Ambiental 

Questão Empresa X Empresa Y 

5-Você acredita que adotar 
uma medida ambiental ajuda 
no marketing da empresa? 

Grande parte do sucesso de 
uma empresa se deve a 
combinação de fatores que 
representam as exigências do 
consumidor, e sem dúvida, uma 
delas é a preocupação com o 
meio ambiente. Empresas que 
possuem um planejamento 
ambiental, que são socialmente 
corretas, tendem a ser mais 
respeitadas, pois devido a 
globalização, a escolha do que 
consumir e de quem consumir 
torna a competitividade mais 
acirrada. Hoje, a preocupação 
com o meio ambiente é sim um 
agravante na escolha dos 
consumidores e quem ainda 
não se adequou aos tempos de 
reutilização corre sérios riscos 
de perder mercado. 

Com certeza. Em tempos onde 
cada vez mais a 
sustentabilidade torna-se 
vantagem competitiva, qualquer 
ação que beneficie o meio 
ambiente torna a empresa mais 
bem vista por seus 
consumidores, até porque o 
contrário também é verdadeiro, 
pois qualquer organização que 
cause algum impacto negativo 
ao meio ambiente que seja 
divulgado pela mídia e redes 
sociais pode gerar graves crises 
de imagem com grandes 
impactos financeiros. 

Fonte: A importância da contabilidade ambiental nas empresas de Auriflama-SP, 
2017. 
 

  Segundo de Andrade et. al (2002, p. 213)  ”O novo contexto econômico 

caracteriza-se por uma rígida postura dos clientes, voltada à expectativa de interagir 

com organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no mercado e que 

atuem de forma ecologicamente responsável.” No que diz respeito à vantagem 

competitiva, as empresas que tem influência ecológica nos negócios, fazem dessa 

ferramenta um importante instrumento gerencial para se destacar em seu segmento 

econômico.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil sendo o país que tem a maior floresta tropical do mundo, com sua 

riqueza em recursos naturais, permite que muitos países recorram aos recursos que 

a eles são escassos. Com os diversos fatores e desastres ambientais que ocorreram 

no decorrer dos anos foi preocupante e alarmante para o povo brasileiro, com isso no 

presente estudo realizado, é possível concluir que o homem precisa aprender a 

prestar contas ao seu semelhante, no presente e no futuro, sobre a utilização dos 

recursos naturais existentes, e a ferramenta que pode se prestar a tal tarefa é a 

contabilidade ambiental. 



Foi realizado um levantamento bibliográfico e um estudo de casos, 

apresentando normas e conhecimentos da contabilidade ambiental a fim de 

transparecer os cuidados e consciência das empresas sobre o assunto abordado, a 

implementação do ISO 14001 permite que as empresas tomem cuidado com a 

utilização e descarte dos recursos naturais evitando assim os desperdícios para a 

empresa além de variados fatores que agregam, como o marketing ambiental, por 

exemplo, que é um grande aliado, trazendo vantagens competitivas e benefícios 

financeiros. 

 O conhecimento que os gestores possuem dentro das organizações deve ser 

cada dia mais abrangente. O estudo realizado foi feito em uma cidade pequena, e foi 

observado que mesmo sendo pouco populosa, há um certo conhecimento dessa 

gestão ambiental, pois sabe-se que é uma questão que faz parte do cotidiano de todos 

e que ajuda no fortalecimento e crescimento humano, ambiental e profissional. 

A problemática em si, não é somente mostrar como funciona a contabilidade 

ambiental em uma organização, mas também mostrar o quão escasso é essa questão 

tão delicada e importante para um gerenciamento de sucesso, e frisar que o papel de 

cada um em prol ao meio ambiente, ainda que seja julgada por muitos como imparcial 

e irrelevante é o que o torna muito quando se trata de meio ambiente, são os pequenos 

atos que aplicados com responsabilidade e competência salvam uma nação, e futuras 

gerações. 
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