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Contabilidade, benchmarking e políticas ambientais 

Especificação contabilidade ambiental 

Empresarial          atuação e desempenho ambiental das empresas 

Gerencial              apoio à tomada de decisão interna da empresa 

Financeira             registro das transações que impactam o 

                              meio ambiente             

       Nasario (2002) 

Implementar uma forma de gestão ambiental 

 

Questões sociais, políticas e econômicas 

PFITSCHER, 2004 



Contabilidade, benchmarking e políticas ambientais 

4.1 Ativos e Passivos ambientais  

Finalidades BP (Balanço Patrimonial) e BA (Balanço Ambiental) 

Patrimonial 

RAUPP (2002) APUD PFITSCHER, 2004 

Finalidade de apresentar a  

posição financeira e patrimonial 

da empresa em determinado momento. 

Ambiental Tornar pública, para fins de avaliação de desempenho, 

 toda e qualquer atitude das entidades, com ou sem atividade 

Lucrativa, mensurável em moeda que, a qualquer tempo, 

Possa influenciar o meio ambiente, assegurando que custos, 

Ativos e passivos ambientais sejam reconhecidos a partir 

Do momento de sua identificação, em consonância com os 

Princípios Fundamentais de Contabilidade. 
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4.1 Ativos e Passivos ambientais  

Ativos ambientais 

PFITSCHER, 2004 

“Os ativos entendidos como bens e direitos, no caso de ambientais, são valores 

que visam permitir ao usuário uma informação e uma avaliação das ações 

Ambientais”. 

“Considera-se, portanto todos aqueles 

 que possuem como objetivo principal 

 À proteção e preservação do meio ambiente”. 

“Os usuários das informações contábeis de posse das descrições podem 

identificar as situações ocorridas dentro de sua empresa, segregando-

as corretamente”. 
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4.1 Ativos e Passivos ambientais  

Algumas classificações de ativos ambientais 

Estoques: Insumos adicionais ao processo produtivo de armazenamento e 

transporte para eliminar, reduzir e controlar os níveis de emissão de resíduos  

ou materiais para recuperação ou reparos de ambientes afetados. 

Imobilizado:  Investimentos realizados na aquisição de itens que 

viabilizem a redução de resíduos poluentes durante o processo de 

obtenção das receitas e cuja vida útil se prolongue além do término do 

exercício social: máquinas,equipamentos, instalações, etc. empregados 

no processo de controle ambiental. 

FREY (2001) APUD PFITSCHER, 2004 
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4.1 Ativos e Passivos ambientais  

Algumas classificações de ativos ambientais 

FREY (2001) APUD PFITSCHER, 2004 

Diferido         Despesas claramente relacionadas com receitas futuras de períodos 

específicos: gastos com pesquisas e desenvolvimento de tecnologias de preser- 

vação ambiental que tenham por objetivo a obtenção de receitas futuras. 

Provisão para desvalorização      Perda de valor econômico de ativos 

intangíveis em função de alteração de meio ambiente, um exemplo 

pode ser a construção de uma usina nuclear ao lado de áreas urbanas 

ou industriais; 

Depreciação acelerada      Aceleração da depreciação em função da 

poluição ambiental: um exemplo clássico é o das usinas hidrelétricas, 

comumente destruidoras do meio ambiente. 
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4.1 Ativos e Passivos ambientais  

Algumas classificações de passivos ambientais 

NASARIO (2002) APUD PFITSCHER, 2004 

Aquisição             Ativos para contenção dos impactos ambientais (chaminés,  

depuradores de águas químicas, etc.) 

Insumos que serão inseridos no processo operacional que não produza resíduo tóxico; 

Despesas       Manutenção e operação do departamento de 

gerenciamento ambiental, inclusive mão-de-obra; 

Gastos       Recuperação e tratamento de áreas contaminadas 

(máquinas, equipamentos, mão-de-obra, insumos em geral, etc...); 

Multas por infrações ambientais; 

Danos irreversíveis, inclusive os relacionados à tentativa de reduzir 

o desgaste da imagem da empresa perante a opinião pública, etc....  
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4.2 Receitas e custos ambientais  

 PFITSCHER, 2004 

“A dimensão do termo receita é amplo em uma empresa. Pode incluir tudo aquilo que 

provém da atividade desenvolvida  pela empresa, seja comércio, indústria ou prestação 

de serviços e de fácil mensuração [...]”; 

As receitas ambientais podem vir dos resíduos, das sobras de insumos 

do processo produtivo. (SOUZA, 2001, p. 19). 

“Os rendimentos recebidos podem, no momento, não significar muito, 

porém o fato de formular uma receita futura merece uma atenção 

especial” .                         Qualidade ambiental o consumidor a 

comprar mais e isto aumenta a demanda          maior lucro 

Receitas ambientais 
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4.2 Receitas e custos ambientais  

 PFITSCHER, 2004 

“Quando o ser humano pensa no desenvolvimento econômico e tecnológico com centra- 

lização básica nos lucros e com menores custos, acaba muitas vezes desconsiderando 

Os custos sociais e ambientais”. 

Os custos podem ser ecológicos e meio ambientais. Os “ecológicos” 

são àqueles voltados a prevenção, relacionados ainda nas atividades de 

medição, auditoria e controle. “ E os meio ambientais dentro de uma 

consideração mais nociva à empresa. Enfim, de reposição dos danos 

ambientais originados por ela. Esses últimos mais difíceis de 

mensurar”. (ALVAREZ, 1995, p. 6). 

Custos ambientais 
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4.2 Receitas e custos ambientais  

 PFITSCHER, 2004 

“Apoiando-se no fato de que o aumento das preocupações em relação às questões  

ambientais é parte integrante das mudanças do meio empresarial das últimas décadas, 

Acredita-se que a identificação e avaliação dos chamados custos ambientais tornam-se 

imprescindíveis e bastante úteis.” (CAMPOS et. al, 1999 apud WERNKE, 2001). 

Os custos ambientais podem ser reconhecidos, independentemente 

de desembolso (Princípio Contábil da Competência) e serem 

incorporados ao bem ou serviço que vise à preservação do meio 

ambiente. Segundo Raupp (2002, p.56): “[...] sua classificação contábil 

se dará no ativo permanente imobilizado ambiental ou ativo 

permanente diferido ambiental, desde que tais custos e ou/serviços 

aumentem a vida útil do bem incorporador por prazo superior a 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias”.(ALVAREZ, 1995, p. 6). 

Custos ambientais 
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4.3 Novas estruturas das Demonstrações Contábeis-BP 

CIRCULANTE 

  Circulante Financeiro 

  Caixa e Bancos 

  Clientes 

  Estoques 

 Circulante Ambiental 

  Estoques 

 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 Longo Prazo Financeiro 

  Títulos a Receber 

 Longo Prazo Ambiental 

  Estoques 

Ativo PERMANENTE 

  Permanente Financeiro 

 Investimentos Financeiros 

  Ações em outras Cias. 

 Imobilizado Financeiro 

  Máqs. Equip. Veíc. e Acess. 

  (-) Depreciação Acumulada 

 Diferido Financeiro 

  Despesas de Exerc. Seguintes 

 Permanente Ambiental 

 Imobilizado Ambiental 

   Máqs. Equip. Veíc. e Acess. 

   Instalações. 

   (-) Depreciação Acumulada 

 Diferido Ambiental 

  Despesas de Exerc. Seguintes 

  Gastos com pesquisas e  

  desenvolvimento de tecnologias 

  Ambientais. 

  (-) Amortização dos gastos com  

  pesquisas de desenvolvimento 

  de tecnologias ambientais.  RAUPP (2002) e COSTA (2002) apud PFITSCHER, 2004 
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4.3 Novas estruturas das Demonstrações Contábeis-BP 

 RAUPP (2002) e COSTA (2002) apud PFITSCHER, 2004 

CIRCULANTE 

  Circulante Financeiro 

  Fornecedores 

  Títulos a Pagar  

 Circulante Ambiental 

  Fornecedores 

  Financiamentos 

 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 Longo Prazo Financeiro 

  Financiamentos 

 Longo Prazo Ambiental 

  Financiamentos 

  Multas e Indenizações 

  Ambientais 

 

Passivo 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 Patrimônio Líquido Financeiro 

  Capital Social 

  Reservas de Capital 

  Reservas de Lucros 

  Lucros (Prejuízos) Acumulados 

 Patrimônio Líquido Ambiental 

  Reservas para Preservação do 

  Meio Ambiente 

  Reservas para contingências 

   Contingências 

   Ambientais 
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4.3 Novas estruturas das Demonstrações Contábeis-DRE 

1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

 Vendas Canceladas 

 Abatimentos e Descontos  

 Imposto sobre Vendas 

3 RECEITA LÍQUIDA (1-2) 

4 CUSTO 

 Itens tradicionais 

 Custos ambientais de produção 

5 LUCRO BRUTO (3-4) 

6 DESPESAS OPERACIONAIS 

 Itens tradicionais 

 Despesas com remuneração de profissionais especializados na área ambiental 

 Despesas com taxas ambientais 

7 RESULTADO OPERACIONAL (5-6) 

8 RESULTADO NÃO OPERACIONAL 

 Multas e indenizações ambientais 
COSTA (2002) apud PFITSCHER, 2004 
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4.3 Novas estruturas das Demonstrações Contábeis-DRE 

COSTA (2002) apud PFITSCHER, 2004 

  9 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES  

TRIBUTÁRIAS (7+ou-8) 

10 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

11 (-) IMPOSTO DE RENDA 

12 PARTICIPAÇÕES 

 ( - ) Participação de Debêntures  10%   

 ( - ) Participação de Empregados 10%   

 ( - ) Participação da Administração 10%   

 ( - ) Participação das Partes Beneficiárias 10% 

13 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (9-10-11-12) 
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4.3 Novas estruturas das Demonstrações Contábeis-DOAR 

COSTA (2002) apud PFITSCHER, 2004 

  1 ORIGENS DE RECURSOS 

Lucro líquido 

(+) Depreciação, amortização e exaustão de itens tradicionais 

(+)Amortização-gastos com pesquisas e desenvolvimento de tecnologias ambientais 

(+) Depreciação-bens utilizados no processo de proteção, controle, preservação e  

Recuperação ambiental 

(+) Variações de resultados de exercícios futuros 

(+) Resultado da equivalência patrimonial 

(+) Multas e indenizações ambientais a longo prazo 

Realização do Capital Social (integralização) 

Contribuições para a reserva de capital 

Aumento do PELP 

 Aquisição de estoques ambientais 

 Empréstimos para investimentos em gestão ambiental 

Redução do ARLP 

 Reclassificação de Contas Ambientais para o AC 

Alienação de Investimentos e do Ativo Imobilizado 

 Venda de bens utilizados no processo de gestão ambiental 

Dividendos recebidos que não transitaram no resultado do exercício 
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4.3 Novas estruturas das Demonstrações Contábeis-DOAR 

COSTA (2002) apud PFITSCHER, 2004 

  2 APLICAÇÕES  DE RECURSOS 

Dividendos distribuídos 

Aquisição de direitos do Ativo Imobilizado 

 Aquisição de bens utilizados no processo de gestão ambiental 

Aumento do Ativo Investimentos 

Aumento do Ativo Diferido 

 Gastos efetuados com pesquisa e desenvolvimento de tecnologias ambientais 

Aumento do ARLP 

 Aquisição de estoques ambientais de longo prazo 

Redução do PELP 

 Reclassificação de contas ambientais para o Passivo Circulante 

3 AUMENTO OU REDUÇÃO DO CCL 

4 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL 

     31.12.XO  31.12.X1 Variação  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Variação do CCL 

 



 Contabilidade, benchmarking e políticas ambientais 

4.4 Benchmarking ambiental nas empresas 

Processo contínuo e sistemático de 

reconhecimento, avaliação e adoção dos melhores 

métodos e práticas 

Empresas com comprometimento Meio Ambiente 

Empresa Nardelli- Rio do Oeste- Arroz Ecológico 

Rizipiscicultura e Criação de Marrecos 

Fazenda Volkmann –Sentinella do Sul 

Ex.: Farelos de arroz-  

empresa de cosméticos na Inglaterra  

PFITSCHER, 2004 
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4.4 Ecobusiness e o sistema de gestão ambiental 

Custos, certificações e reciclagens ecobusiness 

Agricultura – Parcerias com famílias de pequenos 

produtores – sustentabilidade social. 

Atividades produtivas       

equilíbrio  

resultados econômicos  

expectativas da sociedade           

preservação do meio ambiente 

A gestão do mundo dos negócios e a EA 

PFITSCHER, 2004 
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4.4 Ecobusiness e o sistema de gestão ambiental 

Quanto a contribuição 

Estudo com conhecimentos coordenados e sistematizados sobre o 

assunto                

Dar suporte a estratégias ecológicas 

Monitoramento controle ecológico 

 

Possibilidade de verificar impactos ambientais, controlar e registrar 

custos ambientais 

Forma de prevenção, mensuração e avaliação contábil 

Indicadores regionais e setoriais de desempenho ambiental   

PFITSCHER, 2004 
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PFITSCHER, 2004 

4.4 Ecobusiness e o sistema de gestão ambiental 

“A avaliação de produtos naturais pelo consumidor tem crescido 

nos últimos tempos. Não se pensa somente em preço do produto e 

qualidade, mas sim em qualidade e preço ambiental, pois se sabe 

que os ecoprodutos, produtos verdes ou environment friendly 

sinalizam novas formas de consumo.”  

“As empresa preocupadas em minimizar os conflitos econômicos 

e políticos, no contexto de DS, harmonização de normas  à 

política ambiental, estruturam-se dentro de alguns fatores. As 

consciências ambientais, diferenciais de mercado e vantagem 

competitiva estão inseridos num comprometimento com a 

natureza e o meio ambiente”. 
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 4.5 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 

Com o crescimento dos mercados mundiais, os 

interessados nas informações financeiras depararam-se com 

um problema, pois as demonstrações variavam de um país 

para outro e não havia harmonia na sua elaboração entre 

os países. Assim, não era possível uma comparação entre 

empresas de países diferentes. Nesta perspectiva, houve 

várias discussões acerca do tema, e os mercados estão 

convergindo para essa nova postura, de demonstrações 

padronizadas. (PFITSCHER; NUNES, 2008, p. 99). 
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 4.5 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 

Após esses estudos, surge a Lei no  11.638 de 2007, e a introdução 

da DVA tornou-se obrigatória para as sociedades anônimas, após a 

sua promulgação. Sua função é evidenciar as ações das empresas na 

sociedade e gerar informações sobre essas atuações aos seus 

usuários. Assim, os gestores e a sociedade podem conhecer as 

empresas também na área de Responsabilidade Social. 

Responsabilidade Social. 
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 4.5 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 

Receita Operacional 
(-) CMV 
Valor Adicionado Bruto 
gerado nas Operações 
(-) Depreciação 
Valor Adicionado Líquido 
(+) Receita Financeira 
Valor Adicionado 
Distribuição do Valor 
Adicionado 
Empregados 
Juros 
Dividendos 
Impostos 
Outros 
Lucro Reinvestido 

800.000,00 
(650.000,00) 

150.000,00 
 

(10.000,00) 
140.000,00 

 
10.000,00 

150.000,00 
 

(90.000,00) 
(30.000,00) 
(14.000,00) 
(6.000,00) 

___________ 
(10.000,00) 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

60% 
20% 

9,33% 
4% 
0% 
6% 

 

Quadro 4.5: Modelo de DVA 

Fonte: PFITSCHER, 2008 
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 4.5 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 

Neves e Viceconti (2003) ressaltam alguns motivos que levaram à  

necessidade da elaboração de uma DVA: 

•A Demonstração do Resultado do Exercício  identifica apenas  

 fatores relacionados à riqueza que está vinculada ao lucro da empresa,  

não identificando outros fatores e demais geradores de riquezas. 

 

•As  demonstrações  que  compreendem  fatores financeiros não  são  

capazes de  identificar a quantidade de valor agregado no produto  

final da empresa. 

 

•As demais demonstrações não  identificam como é distribuída a  

riqueza gerada pela empresa, e como foram criadas. 


