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Uma publicação do

Publicamos, nesta edição, cinco artigos. O primeiro, “Evi-
denciação Estratégica dos Pilares da Sustentabilidade Empre-
sarial: Investigação no Relatório da Administração das Empre-
sas que Compõem o ISE”, busca evidenciar os elementos que 
se configuram como os pilares do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da Bovespa nos relatórios da administração das 
34 empresas que compõem a carteira teórica anual do ISE, no 
período de dezembro/2006 a novembro/2007. O artigo “Men-
suração de Ativos Imobilizados por meio do Fair Value e do 
Impairment Test em uma Rede de Fotocópias” demonstra a 
aplicação do tema em uma unidade de uma rede de fotocó-
pias, elucidando com valores numéricos a integração dos con-
ceitos de Fair Value e do Impairment Test para mensuração do 
valor econômico do seu ativo imobilizado.

O terceiro trabalho, “Demonstração de Impacto Social: uma 
Contribuição para Evidenciação da Responsabilidade Social”, 
parte da análise de documentos considerados como repre-
sentativos dos anseios da sociedade e identifica demandas 
sociais genéricas e específicas e ainda objetiva oferecer in-
formação abrangente e com bom nível de padronização, per-
mitindo, dessa forma, comparações entre diferentes organiza-
ções. O artigo “Prontidão Estratégica do Capital Humano por 

meio da Abordagem Balanced Scorecard: um Estudo de Caso 
na Gerência de Contabilidade e Controladoria da Companhia 
de Gás de Santa Catarina” tem como objetivo explorar a ques-
tão do capital humano, pelo viés da prontidão estratégica, uti-
lizando a abordagem do Balanced Scorecard.

E, por fim, apresentamos o artigo “A Comercialização e a 
Contabilização dos Créditos de Carbono com Base em Projetos 
de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”, que busca esclare-
cer as alternativas contábeis possíveis no tratamento dos crédi-
tos de carbono e seus reflexos no patrimônio das empresas. O 
estudo conclui ser necessário, para que se possa dar a trans-
parência almejada às informações de natureza contábil relacio-
nadas aos créditos de carbono, uma adequação das Normas 
por parte do Conselho Federal de Contabilidade, no sentido de 
padronizar o tratamento e a evidenciação das informações origi-
nadas pelas vendas ou aquisição dos créditos de carbono.   

Aproveitem os artigos aqui selecionados, que, com certeza, 
contribuirão para enriquecer, ainda mais, o nosso conheci-
mento da nobre Ciência Contábil. Boa leitura!
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Cidade e UF correspondente);

 -  endereço completo, telefone, fax e e-mail do(s) autor(es);
b) a estrutura de apresentação do artigo deverá conter: título do artigo, resumo e palavras-chaves, assim como os 

mesmos tópicos em inglês (title, abstract, key words), introdução, desenvolvimento e conclusão;
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legendas das ilustrações e tabelas;
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 - entrelinhas simples;
 - alinhamento justificado;
e) os artigos deverão estar redigidos em português. Os artigos de autores do exterior serão publicados em inglês, 

espanhol ou português, conforme o caso;
f) os artigos deverão ter no mínimo �0 e no máximo �5 páginas;
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Evidenciação Estratégica dos 
Pilares da Sustentabilidade 
Empresarial: Investigação no 
Relatório da Administração das 
Empresas que Compõem o ISE

Alessandra Vasconcelos Gallon
Blumenau – SC
Doutoranda em Engenharia de Produção do PPGEP/ UFSC�

Mestre em Ciências Contábeis pela FURB2

alegallon@terra.com.br

Resumo 
A divulgação das práticas de sustentabilidade empresarial 

em companhias abertas se dá, tipicamente, por meio de sua 
publicação no Relatório da Administração, como uma forma 
de transparência da gestão de tais organizações, visando ofe-
recer um quadro mais claro de suas práticas gerenciais para 
acionistas e usuários em geral. Nesta perspectiva, este artigo 
objetiva verificar a evidenciação dos elementos – relaciona-
mento com empregados e fornecedores, relacionamento com 
a comunidade, governança corporativa e impactos ambientais 
das atividades – que se configuram como os pilares do Índice 
de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa, nos Re-
latórios da Administração, do período de 2000 a 2006, das 34 
empresas que compõem a carteira teórica anual de dezem-
bro/2006 a novembro/2007 do ISE, por meio da técnica da 
análise de conteúdo. A metodologia empregada classifica-se 
como descritiva, com abordagem quali-quantitativa, do tipo le-
vantamento ou survey, com análise de clusters. Os resultados 
do estudo mostram que, independentemente do elemento evi-
denciado, a maior evidenciação é do tipo declarativa, seguida 
da quantitativa não monetária; e que há um equilíbrio entre a 
evidenciação dos elementos relacionados à sustentabilidade 
empresarial, sendo o elemento empregados e fornecedores 
o mais evidenciado, em oposição ao elemento governança 
corporativa, que teve menor evidenciação. Especificamente 
no que tange à evidenciação sobre os impactos ambientais, 
verificou-se que ainda há grande dificuldade em atender, com 
plenitude, às recomendações, uma vez que este elemento se 
enquadrou apenas em penúltimo lugar no ranking de eviden-
ciação. Na análise de clusters, constatou-se que a maioria 
das empresas classificou-se no cluster 2 (evidenciação mo-
derada), representando 62,96% das empresas analisadas. 

Já sete empresas, o equivalente a 25,93%, classificaram-se 
no cluster � (evidenciação baixa) e apenas três no cluster 3 
(evidenciação elevada), o que mostra que as empresas ainda 
têm um longo caminho a trilhar no sentido da transparência e 
qualidade da divulgação de suas práticas sustentáveis.
Palavras-chave: Sustentabilidade empresarial. Evidenciação estra-
tégica. Relatório da Administração.

Abstract
 Disclosure of corporate sustainability practices in publicly 

traded companies typically occurs through publication in the 
Management Report, thus demonstrating the organizations’ 
commitment to transparent management, aiming at providing 
a clearer picture of their management practices to their sto-
ckholders and the general public. From this perspective, this 
paper aims to assess, using the content analysis technique, 
the disclosure of the following elements: relationship with em-
ployees and suppliers, relationship with the community, cor-

Artigo recebido em 04/06/2008 e aceito em 30/07/2008.

� PPGEP/UFSC – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina – CEP: 88.040-900 – Florianópolis – SC.
2 FURB – Universidade Regional de Blumenau – CEP: 89.0�0-500 – Blumenau – SC.
3 PPGC/UFSC – Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina – CEP: 88.040-900 – Florianópolis – SC.
Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. �0, n. 40, p. 5 - �3, abr./jun. 2008
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porate governance, and environmental impact of the activi-
ties. These elements are the pillars of the Bovespa Corporate 
Sustainability Index (ISE) in the 2000 to 2006 Management 
Reports of the 34 companies that integrate the theoretical 
portfolio of the ISE index, from December/2006 to Novem-
ber/2007. The study adopted a descriptive methodology, with 
qualitative and quantitative analyses, and gathered data by 
administering a survey, also including cluster analysis. The 
results indicate that no matter what element is being disclo-
sed, declarative disclosure is the most frequent, followed by 
non-monetary quantitative disclosure. Furthermore, there is a 
balance between disclosure of elements related to corporate 
sustainability, and the element employees and suppliers is 
most frequently disclosed, contrary to corporate governan-
ce, which presented the lowest disclosure rates. More spe-
cifically, regarding environment impact, it was found that it is 
difficult to fully acknowledge the recommendations, and this 
element appears in the last but one position in the disclosu-
re ranking. In the cluster analysis the results show that most 
companies were placed in cluster 2 (moderate disclosure), 
which represents 62,96% of the companies in this study. On 
the other hand, 7 companies, 25,93% of the sample, were 
placed in cluster � (low disclosure) and only 3 appeared in 
cluster 3 (high disclosure), which indicates that the compa-
nies still have a long path ahead to achieve transparency and 
quality regarding the disclosure of their sustainable practices.
Key Words: Corporate sustainability. Strategic disclosure. Manage-
ment Report.

1. Introdução
O desenvolvimento sustentável, com foco na sustentabili-

dade empresarial, oferece inúmeras oportunidades de novos 
negócios que conciliam viabilidade econômica e ganhos so-
cioambientais. Neste contexto, Rezende e Santos (2006, p. 3) 
destacam que a preocupação com o “meio ambiente median-
te um desenvolvimento sustentável, além de outras medidas 
responsáveis, como responsabilidade social e práticas de go-
vernança corporativa, está criando uma demanda, dentro do 
mercado financeiro para produtos voltados a esse nicho”.

Devido à crescente exigência da sociedade, instituições 
financeiras e investidores, as empresas se vêem obrigadas 
a preocupar-se em melhor evidenciar suas informações refe-
rentes às suas ações sociais e ambientais (RIBEIRO; GAS-
PARINO, 2006).

A divulgação das práticas do desenvolvimento sustentável 
em companhias abertas se dá, tipicamente, por meio de sua 
publicação no Relatório da Administração (RA). Esta divulgação 
se caracteriza como uma forma de transparência da gestão de 
tais organizações, uma vez que este é um documento essencial 
complementar das Demonstrações Contábeis (DC) em deter-
minado exercício, visando oferecer um quadro mais claro das 
práticas gerenciais para seus acionistas e usuários em geral.

O RA apresenta linguagem menos técnica do que as DC 
e “representa um necessário e importante complemento às 
demonstrações contábeis publicadas por uma empresa, em 
termos de permitir o fornecimento de dados e informações 
adicionais que sejam úteis aos usuários em seu julgamento e 
processo de tomada de decisões” (FIPECAFI, 2000, p. 398).

Com o objetivo de oferecer ao mercado um indicador para 

as ações de empresas comprometidas com responsabilida-
de social e sustentabilidade empresarial e promotoras das 
boas práticas de governança corporativa no Brasil, a Boves-
pa lançou, em �º de dezembro de 2005, o Índice de Susten-
tabilidade Empresarial (ISE). Este índice tem como pilares 
o relacionamento da empresa com empregados e fornece-
dores; o relacionamento com a comunidade; a governança 
corporativa; e, o impacto ambiental de suas atividades.

Nas linhas sugeridas pela Bovespa, este artigo tem como 
objetivo verificar a evidenciação dos elementos – relaciona-
mento com empregados e fornecedores, relacionamento com 
a comunidade, governança corporativa e impactos ambientais 
das atividades – que se configuram como os pilares do ISE, 
da Bovespa, nos Relatórios da Administração, do período de 
2000 a 2006, das 34 companhias abertas que compõem a 
carteira teórica anual de dezembro/2006 a novembro/2007 do 
ISE, por meio da técnica da análise de conteúdo. 

A pesquisa justifica-se por verificar o conteúdo do Relatório 
da Administração de companhias abertas consideradas sus-
tentáveis no Brasil. Considera-se o RA um documento central 
de divulgação de informações quanto às práticas gerenciais 
referentes aos aspectos ambientais e de governança. Neste 
sentido argumenta-se a necessidade de que as informações 
disponíveis neste relatório sejam relevantes, transparentes e 
verdadeiras, para que acionistas e investidores possam tomar 
decisões preditivas, utilizando-o como suporte.

2. A Sustentabilidade Empresarial e o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa

Conforme o Relatório Brundtland ou documento “Nosso 
Futuro Comum”, elaborado pela Comissão Mundial do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Assembléia Geral 
da Organização das Nações Unidas (ONU), o desenvolvi-
mento sustentável pode ser definido como: “aquele que aten-
de as necessidades do presente sem comprometer a possi-
bilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 
necessidades” (COMISSÃO, �988, p. 46).

De acordo com Rezende e Santos (2006), a adesão das 
empresas à sustentabilidade, que equivale a um compromis-
so com a integridade do meio ambiente e com os princípios da 
responsabilidade social, fez com que o mercado financeiro, 
por meio das instituições financeiras, introduzisse mudanças 
institucionais. Estas mudanças dizem respeito à aderência 
das organizações a um projeto de comprometimento social. 

Entretanto, as três condições básicas da sustentabilidade 
(economia, meio ambiente e sociedade) são muitas vezes 
vistas como conflitantes no modelo da economia neoclássica, 
onde as maiores preocupações dos gestores continuam sen-
do as questões econômicas e tecnológicas (CORAL, 2002).

A BOVESPA (www.bovespa.com.br), no entanto, veio a 
corroborar a adesão das empresas à sustentabilidade, e por 
impulsionar o desenvolvimento sustentável no contexto em-
presarial brasileiro: em �º de dezembro de 2005, lançou o ISE, 
com o objetivo de oferecer ao mercado um indicador para as 
ações de empresas comprometidas com responsabilidade so-
cial e sustentabilidade empresarial que, ao mesmo tempo, pro-
movem boas práticas de governança corporativa no Brasil.

Utilizando o conceito de Triple Bottom Line (TBL), o ISE 
é o primeiro índice dessa natureza na América Latina, tendo 

Alessandra Vasconcelos Gallon     Sandra Rolim Ensslin
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sido desenvolvido com o apoio do International Finance Cor-
poration (IFC), organismo de financiamento do Banco Mun-
dial, do Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação 
Getúlio Vargas (CES-FGV) e do Comitê Deliberativo do ISE, 
formado por participantes do mercado brasileiro.

De acordo com a Bovespa, entre os tópicos da missão do ISE 
está: ser composto por empresas que se destacam em respon-
sabilidade social, em sustentabilidade no longo prazo e em estí-
mulo a práticas sustentáveis por parte das demais empresas. A 
Bovespa apresenta algumas vantagens para as empresas que 
aderirem ao ISE. Entre estas, citam-se: ser reconhecida pelo 
mercado como empresa que atua com responsabilidade social 
corporativa; ser reconhecida como empresa com sustentabili-
dade no longo prazo; e ser reconhecida como empresa preocu-
pada com o impacto ambiental das suas atividades.

Os procedimentos utilizados pela Bovespa para a seleção da 
carteira das empresas que virão a compor o índice (ISE) incluem 
questionários enviados às empresas pré-selecionadas (com as 
�50 ações mais líquidas); a partir da resposta aos questionários, 
o conselho deliberativo escolhe as empresas com melhor clas-
sificação, considerando, principalmente, os seguintes quesitos: 
(i) relacionamento com empregados e fornecedores; (ii) relacio-
namento com a comunidade; (iii) governança corporativa; e (iv) 
impacto ambiental de suas atividades. 

3. O Relatório da Administração e a Evidencia-
ção Recomendada pelo Parecer de Orientação 
nº 15/87 da CVM

De acordo com Rodrigues, Silveira e Silveira (2004), o Re-
latório da Administração no Brasil passou a ser exigido pela 
Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades Anônimas. No entanto, 
para as companhias abertas, a Comissão dos Valores Mobi-
liários (CVM) é responsável pela orientação dos procedimen-
tos a serem adotados na sua divulgação.

Dentre o conjunto de informações que deve ser divulgado 
na prestação de contas das companhias abertas, previsto no 
art. �33 da Lei nº 6.404/76, está o Relatório da Administração. 
Conforme Iudícibus (2004, p. �28), “este relatório engloba 
normalmente informações de caráter não financeiro que afe-
tam a operação da empresa”. 

O Relatório da Administração deve evidenciar um conjunto 
de informações adicionais que visa complementar as demons-
trações contábeis (financeiras) de uma empresa, com vistas 
a apoiar o processo de tomada de decisões. Por força de sua 
natureza, o Relatório da Administração “deve ser um forte ins-
trumento de comunicação entre a entidade, seus acionistas 
e a comunidade na qual se insere, posto que sua adequada 
elaboração proporcionará tomadas de decisões de melhor 
qualidade” (FIPECAFI, 2000, p. 399). Silva, Rodrigues e Abreu 
(2004, p. 2) afirmam que “este relatório, por ser menos técnico 
e mais descritivo que os outros documentos, tem um forte po-
der de comunicação, podendo prestar conta dos atos pratica-
dos e apresentar expectativas sobre desempenhos futuros”. 

A Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de �976, dá competência 
à CVM para estabelecer normas sobre o Relatório da Adminis-
tração. Em razão desse fato, a CVM pronunciou-se por meio 
do Parecer de Orientação nº �5, de 28 de dezembro de �987, 
recomendando a divulgação de alguns itens no citado relató-
rio, entre eles: descrição dos negócios, produtos e serviços; 

comentários sobre a conjuntura econômica geral; recursos 
humanos; investimentos; pesquisa e desenvolvimento; novos 
produtos e serviços; proteção ao meio ambiente; reformula-
ções administrativas; investimentos em controladas e coliga-
das; direitos dos acionistas e dados de mercado; perspectivas 
e planos para o exercício em curso e os futuros; e, em se 
tratando de companhias de participações, o relatório deve 
contemplar as informações acima mencionadas, mesmo que 
de forma mais sintética, relativas às empresas investidas.

Neste Parecer de Orientação a CVM pronunciou-se pela 
primeira vez de forma abrangente sobre o Relatório da Admi-
nistração, recomendando às companhias abertas a divulga-
ção de alguns itens como forma de melhorar a qualidade das 
informações aos administradores e usuários externos, bem 
como mostrar a transparência da gestão das organizações 
que atendem ao parecer de orientação.

O RA complementa as demonstrações contábeis aos 
evidenciar as práticas organizacionais tanto em termos da 
gestão administrativa quanto em termos do emprego dos re-
cursos a ela confiados.

A publicação do RA pelas companhias abertas é uma forma 
de transparência de suas gestões, pois este é um documento 
complementar essencial das DC em determinado exercício, 
visando prestar informações e esclarecimentos aos acionis-
tas e usuários em geral. Rodrigues, Silveira e Silveira (2004, 
p. 8) afirmam que “estando o Relatório da Administração as-
sociado a disclosure adotado pelas empresas na divulgação 
de seus resultados, entende-se que é mais um elo na prática 
da Governança Corporativa.” Os administradores devem utili-
zar o RA como instrumento de prestação de contas, para re-
latar, por exemplo, suas estratégias relacionadas aos pilares 
da sustentabilidade empresarial e os resultados obtidos, bem 
como para fornecer as projeções para o futuro.

4. Método e Procedimentos da Pesquisa
A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa des-

critiva. Gil (�999, p. 70) relata que “a pesquisa descritiva tem 
como principal objetivo descrever características de determi-
nada população ou fenômeno ou estabelecimento de rela-
ções entre as variáveis”.

Para a realização da pesquisa descritiva, realizou-se um le-
vantamento. No que concerne à pesquisa do tipo levantamen-
to ou survey, Tripodi, Fellin e Meyer (�98�, p. 39) afirmam que 
“pesquisas que procuram descrever com exatidão algumas ca-
racterísticas de populações designadas são tipicamente repre-
sentadas por estudos de survey”. 

No presente estudo, a população é composta pelas 34 com-
panhias abertas que compõem carteira teórica anual de dezem-
bro/2006 a novembro/2007 do ISE da Bovespa, segundo os 
dados da própria Bovespa (www.bovespa.com.br). Parte-se da 
premissa de que todas as empresas que fazem parte deste uni-
verso se comprometem, entre outras práticas, com melhorias 
na prestação de informação ao mercado.

Ressalta-se que, do universo de 34 empresas, três empre-
sas foram excluídas, restando 3� empresas: as empresas Su-
zano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. e Suzano Petroquímica 
S.A., as empresas Banco Itaú Holding Financeira S.A. e Itaúsa 
– Investimentos Itaú S.A. e as empresas Gerdau S.A. e Metalúr-
gica Gerdau S.A. utilizam o mesmo Relatório da Administração, 
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com apenas algumas diferenças nos números apresentados. 
Uma vez selecionada a amostra censitária, buscaram-se 

os Relatórios da Administração dessas empresas referentes 
ao período de 2000 a 2006, publicados na homepage da Bo-
vespa até o dia 27 de fevereiro de 2007. Ressalta-se que as 
empresas Acesita S.A., CELESC, COPEL, COELCE e TAM 
S.A. ainda não haviam publicado seu Relatório da Adminis-
tração de 2006; as empresas DASA, Gol Linhas Aéreas In-
teligentes S.A. e Natura Cosméticos S.A. só começaram a 
divulgar os seus relatórios em 2003, a EDP em 2002 e a Lo-
caliza Rent a Car S.A. em 2004; e a EMBRAER só iniciou a 
publicação em 2005 e ainda não havia publicado o de 2006.

Buscou-se nos Relatórios da Administração, do período 
de 2000 a 2006 das empresas, verificar os seguintes elemen-
tos de análise de evidenciação, que são os pilares da susten-
tabilidade empresarial, segundo a Bovespa: relacionamento 
com empregados e fornecedores; relacionamento com a co-
munidade; governança corporativa; e, impactos ambientais 
de suas atividades. 

A partir destes elementos de análise, com a utilização da 
ferramenta de pesquisa conhecida por análise de conteúdo 
— content analysis — segundo proposta de Guthrie e Petty 
(2000), foram analisados os RAs, do período de 2000 a 2006, 
das empresas que compõem a amostra censitária. A análise 
de conteúdo, de acordo com Bardin (2004), é um conjunto de 
técnicas de investigação que tem por finalidade a análise das 
comunicações. Freitas e Janissek (2000, p. 37) comentam 
que a análise de conteúdo “é um método de observação in-
direto, já que é a expressão verbal ou escrita do respondente 
que será observada.”

A tabulação eletrônica dos dados por meio do software esta-
tístico SPSS 9.0 – Statistical Package for the Social Sciences 9.0 
foi realizada para a estatística descritiva e análise de clusters. A 
estatística descritiva foi escolhida para organizar, resumir e apre-
sentar os dados estatísticos (STEVENSON, �98�). A análise de 
clusters, segundo Everitt (�993 apud SOUKI; ANTONIALLI; PE-
REIRA, 2004, p. 9), “é uma técnica que objetiva agrupar os in-
divíduos (casos) que possuem características semelhantes em 
função de um conjunto de variáveis selecionadas”. 

Neste trabalho, optou-se pela utilização de sentenças (fra-
ses), como unidade de análise, para a codificação e para a 
quantificação da evidenciação. Para a realização da análise 
de conteúdo, procedeu-se à contagem de sentenças relacio-
nadas aos elementos de análise nos RAs, do período de 2000 
a 2006, das empresas que compõem a carteira teórica anual 
(de dezembro/2006 a novembro/2007) do ISE da Bovespa.

Destaca-se que a análise de conteúdo aplicada se inicia 
de forma qualitativa, por meio de leitura e interpretação das 
mensagens dos textos, e prossegue de forma quantitativa, a 
partir da codificação e quantificação (contagem da freqüên-
cia) de cada elemento de evidenciação observado.

Os tipos de evidenciação considerados para este estudo, em 
consonância com a proposta de Guthrie e Petty (2000), são: 

Tipo �) Evidenciação declarativa – quando a informação 
qualitativa é descrita e expressa em termos exclusivamente 
descritivos;

Tipo 2) Evidenciação quantitativa não-monetária – quando 
a informação quantitativa é descrita e expressa em números 
de natureza não financeira;

Tipo 3) Evidenciação quantitativa monetária – quando a 
informação quantitativa é descrita e expressa em números 
de natureza financeira; e

Tipo 4) Evidenciação quantitativa monetária e não-mo-
netária – quando a informação quantitativa é descrita e ex-
pressa tanto em números de natureza financeira, quanto de 
natureza não financeira. 

Dessa forma, os tipos de evidenciação mutuamente ex-
cludentes e exaustivos considerados para este estudo são: 
declarativo, quantitativo não-monetário, quantitativo monetá-
rio e quantitativo monetário e não-monetário, referentes aos 
pilares da sustentabilidade empresarial, encontrados no Re-
latório da Administração das empresas pesquisadas.

No sentido de refinar a análise, agruparam-se as empresas 
que compõem o ISE de acordo com o seu nível de evidencia-
ção, tomando como referência a análise de clusters. Na sepa-
ração dos dados em grupos, optou-se por trabalhar com três 
clusters, sendo estes: cluster � – evidenciação baixa; cluster 2 
– evidenciação moderada; e cluster 3 – evidenciação elevada.

5. Descrição e Análise dos Dados
Apresenta-se a seguir a descrição dos dados e os resulta-

dos da análise de clusters, referente ao conteúdo da evidencia-
ção dos pilares da sustentabilidade empresarial — relaciona-
mento com empregados e fornecedores, com a comunidade, 
à governança corporativa e aos impactos ambientais de suas 
atividades — das empresas que compõem o ISE.

Para melhor entendimento dos resultados do conteúdo da 
evidenciação das empresas e da análise de clusters, os da-
dos foram agrupados em tabelas.

5.�.  Breve relato sobre as empresas pesquisadas
O número de empresas por setor e a participação no índice 

setorial, da carteira teórica anual de dezembro/2006 a novem-
bro/2007, do ISE da BOVESPA, são destacados na Tabela �.

Tabela 1:  Número de empresas e participação no ISE por setor

SETOR
Nº DE 

EMPRESAS

(%) 

NO ISE

Aluguel de carros � 0,56

Análises e diagnósticos � 0,52

Carnes e derivados � 0,64

Energia elétrica 8 7,�4

Exploração de rodovias � 0,9�

Financeiro 5 43,56

Holding diversificada � 0,43

Material de transporte 2 3,46

Papel e celulose 3 3,76

Petroquímicos 2 0,89

Petróleo, gás e biodiesel � 25,00

Produtos de uso pessoal e limpeza � 0,96

Siderurgia e metalurgia 4 8,�3

Transporte aéreo e ferroviário 3 4,04

TOTAL 34 100,00
Fonte: adaptado do sítio eletrônico da BOVESPA (www.bovespa.com.br).
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As empresas listadas na carteira atual do ISE são, em sua 
maioria, dos setores de energia elétrica e financeiro. Mas, ape-
sar de participarem oito empresas do setor de prestação de ser-
viço de energia elétrica, sua participação conjunta no índice é de 
7,�4%, sendo os setores mais representativos o financeiro, com 
43,56%, e o setor de petróleo, gás e biodiesel, com 25,00%, 
apesar de haver apenas uma empresa na composição.

Apresenta-se, a seguir, o conteúdo da evidenciação nos 
RAs das empresas que compõem a carteira, quanto aos 
pilares da sustentabilidade empresarial: (i) relacionamento 
com empregados e fornecedores, (ii) relacionamento com a 
comunidade, (iii) governança corporativa e (iv) impactos am-
bientais de suas atividades – segundo a BOVESPA.

 5.2. Conteúdo da evidenciação das empresas quanto 
ao relacionamento com empregados e fornecedores

A Tabela 2 mostra a evidenciação, no Relatório da Admi-
nistração das empresas listadas no ISE, no que se refere ao 
relacionamento com empregados e fornecedores.

Os resultados relacionados ao conteúdo da evidenciação 
sobre o relacionamento com empregados e fornecedores de-
notam que a Petrobras S.A. é a empresa que tem o maior 
número de sentenças evidenciadas (508), seguida das empre-
sas Tractebel Energia S.A. (�52), Aracruz Celulose S.A. (�43) 
e COPEL (�34). Fica, ainda, demonstrado que as empresas 
EMBRAER e Iochpe Machion S.A. nada evidenciaram sobre 
seu relacionamento com empregados e fornecedores no perí-
odo analisado. Ressalta-se, que no geral, o tipo de evidencia-
ção declarativa (tipo �) foi o mais utilizado entre as empresas; 
entretanto, as empresas Banco do Brasil S.A., Gol Linha Aé-
reas Inteligentes S.A., Perdigão S.A. e Unibanco, que se apre-
sentam entre as empresas de menor grau de evidenciação, 
publicaram mais sentenças do tipo quantitativa não-monetária 
(tipo 2) que sentenças do tipo declarativa (tipo �). 

5.3. Conteúdo da evidenciação das empresas quanto 
ao relacionamento com a comunidade

A Tabela 3 demonstra a evidenciação, no Relatório da Ad-
ministração, das empresas listadas no ISE, no que se refere 
ao relacionamento com a comunidade.

Tabela 1:  Número de empresas e participação no ISE por setor

SETOR
Nº DE 

EMPRESAS

(%) 

NO ISE

Aluguel de carros � 0,56

Análises e diagnósticos � 0,52

Carnes e derivados � 0,64

Energia elétrica 8 7,�4

Exploração de rodovias � 0,9�

Financeiro 5 43,56

Holding diversificada � 0,43

Material de transporte 2 3,46

Papel e celulose 3 3,76

Petroquímicos 2 0,89

Petróleo, gás e biodiesel � 25,00

Produtos de uso pessoal e limpeza � 0,96

Siderurgia e metalurgia 4 8,�3

Transporte aéreo e ferroviário 3 4,04

TOTAL 34 100,00
Fonte: adaptado do sítio eletrônico da BOVESPA (www.bovespa.com.br).

Tabela 2:  Evidenciação sobre relacionamento com empregados e 
fornecedores

EMPRESAS

EMPREGADOS E FORNECEDORES

Tipo � Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Total

Acesita S.A. 65 3� 6 � �03

ALL - América Latina 

Logística S.A.

35 22 0 0 57

Aracruz Celulose 

S.A.

78 54 4 7 �43

Arcelor Brasil S.A. 60 8 0 0 68

Banco do Brasil S.A. �5 3� � � 48

Banco Bradesco 

S.A.

69 33 0 �4 ��6

Banco Itaú Hold. Fi-

nan/Itaúsa-Invest. Itaú

25 �3 �7 9 64

Braskem S.A. 57 2� 7 � 86

Centrais Elétricas de 

SC - CELESC

68 23 2 0 93

Cia. de Concessões 

Rodoviárias - CCR

�3 3 0 0 �6

Cia. Energética de 

MG - CEMIG

63 39 3 0 �05

Cia. Energética do 

CE - COELCE

26 20 2 2 50

Cia. Paranaense de 

Energia - COPEL

88 42 4 0 �34

CPFL Energia S.A. 60 35 0 0 95

Diagnósticos da 

América S.A. - DASA

7 4 5 0 �6

EDP - Energias do 

Brasil S.A.

�9 �2 3 0 34

Eletropaulo Metrop. 

Eletricidade de SP

39 �2 2 4 57

EMBRAER - Empre-

sa Bras. de Aeronaut.

0 0 0 0 0

Gerdau S.A./Met-

alúrgica Gerdau S.A.

53 �8 25 �6 ��2

Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S.A.

�0 �5 � � 27

Iochpe Maxion S.A. 0 0 0 0 0

Localiza Rent a Car S.A. �0 6 2 3 2�

Natura Cosméticos 

S.A.

�8 �2 0 2 32

Perdigão S.A. 8 �� 0 3 22

Petróleo Brasileiro 

S.A. - Petrobras

326 �40 3� �� 508

Suzano Bahia Sul 

PapelCel./Suzano 

Petroq.

68 �9 3 � 9�

TAM S.A. 57 2� 9 6 93

Tractebel Energia 

S.A.

89 54 4 5 �52

Ultrapar Participações 

S.A.

�7 7 2 � 27

Unibanco União de 

Bancos Brasileiros

30 36 4 2 72

Votorantim Celulose 

e Papel S.A.

7 7 0 0 �4

TOTAL 1480 749 137 90 2456
Fonte: dados da pesquisa.
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Verifica-se, quanto ao conteúdo da evidenciação sobre o 
relacionamento com a comunidade, que a COPEL é a em-
presa que tem o maior número de sentenças evidenciadas 
(30�), seguida das empresas Petrobras S.A. (240), CELESC 
(�88) e Banco Bradesco S.A. (�85). As empresas DASA e 
Iochpe Maxion S.A. nada evidenciaram sobre seu relaciona-
mento com a comunidade. Destaca-se, ainda, que no geral 
a evidenciação declarativa (tipo �) foi o tipo mais utilizado 
pelas empresas, representando 67,�2% do total da eviden-

Tabela 3:  Evidenciação sobre relacionamento com a comunidade

EMPRESAS

COMUNIDADE

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Total

Acesita S.A. 35 2 � 0 38

ALL - América Latina Logística S.A. 0 2 0 0 2

Aracruz Celulose S.A. 55 �6 2 � 74

Arcelor Brasil S.A. 43 �3 2 2 60

Banco do Brasil S.A. 22 7 3 6 38

Banco Bradesco S.A. 89 86 � 9 �85

Banco Itaú Hold. Finan/Itaúsa-Invest. Itaú 53 4� �2 4 ��0

Braskem S.A. 33 5 � 0 39

Cia. de Concessões Rodoviárias - CCR �03 50 0 0 �53

Centrais Elétricas de SC - CELESC �28 42 7 �� �88

Cia. Energética de MG - CEMIG 77 �6 2 6 �0�

Cia. Energética do CE - COELCE 50 6 6 2 64

Cia. Paranaense de Energia - COPEL 2�7 73 6 5 30�

CPFL Energia S.A. 55 22 0 � 78

Diagnósticos da América S.A. - DASA 0 0 0 0 0

EDP - Energias do Brasil S.A. 33 2� 8 0 62

Eletropaulo Metrop. Eletricidade de SP 58 �3 � 0 72

EMBRAER - Empresa Bras. de Aeronaut. 0 0 0 0 0

Gerdau S.A./Metalúrgica Gerdau S.A. 9 7 0 3 �9

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. �8 3 3 0 24

Iochpe Maxion S.A. 0 0 0 0 0

Localiza Rent a Car S.A. 2 5 0 0 7

Natura Cosméticos S.A. �9 8 0 4 3�

Perdigão S.A. 4 3 3 4 �4

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras �80 30 20 �0 240

Suzano Bahia Sul PapelCel./Suzano Petroq. 50 24 6 4 84

TAM S.A. 57 9 0 0 66

Tractebel Energia S.A. 86 27 �0 7 �30

Ultrapar Participações S.A. �4 0 0 0 �4

Unibanco União de Bancos Brasileiros 38 4� � 0 80

Votorantim Celulose e Papel S.A. 5 3 2 0 �0

TOTAL 1533 575 97 79 2284
Fonte: dados da pesquisa.

ciação. Observe-se que somente o Unibanco publicou mais 
sentenças do tipo quantitativa não-monetária (tipo 2) do que 
sentenças do tipo declarativa (tipo �). 

5.4. Conteúdo da evidenciação das empresas quanto à 
governança corporativa

A Tabela 4 destaca a evidenciação, no Relatório da Admi-
nistração, das empresas listadas no ISE, no que se refere à 
governança corporativa.
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apenas 5 (cinco) sentenças do tipo quantitativa monetária (tipo 3) 
e �4 (quatorze) sentenças do tipo quantitativa monetária e não-
monetária (tipo 4), representando em conjunto apenas �,24% do 
total de sentenças evidenciadas sobre governança corporativa.

5.5. Conteúdo da evidenciação das empresas quanto 
aos impactos ambientais de suas atividades

A Tabela 5 mostra a evidenciação, no RA das empresas listadas 
no ISE, no que se refere aos impactos ambientais de suas atividades.

Tabela 4:  Evidenciação sobre governança corporativa

No que tange ao conteúdo da evidenciação sobre governança 
corporativa, observa-se que a Petrobras é a empresa que tem 
o maior número de sentenças evidenciadas (243), seguida das 
empresas COPEL (�60) e CEMIG (�54). As empresas EMBRA-
ER e Votorantim Celulose e Papel S.A. não se preocuparam em 
evidenciar as práticas referentes à governança corporativa. Ve-
rifica-se que, em linhas gerais, a evidenciação declarativa (tipo 
�) foi a mais utilizada pelas empresas, representando 85,92% 
do total da evidenciação. Observe-se que foram evidenciadas 

EMPRESAS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL

Acesita S.A. 30 3 0 0 33

ALL - América Latina Logística S.A. 4 4 0 0 8

Aracruz Celulose S.A. 30 � 0 0 3�

Arcelor Brasil S.A. 95 �0 0 � �06

Banco do Brasil S.A. 64 �6 � 5 86

Banco Bradesco S.A. 72 26 0 � 99

Banco Itaú Hold. Finan/Itaúsa-Invest. Itaú 29 7 0 0 36

Braskem S.A. 64 6 0 0 70

Cia. de Concessões Rodoviárias - CCR �� � 0 0 �2

Centrais Elétricas de SC - CELESC 47 8 0 0 55

Cia. Energética de MG - CEMIG �25 29 0 0 �54

Cia. Energética do CE - COELCE 4� � 0 0 42

Cia. Paranaense de Energia - COPEL �50 9 0 � �60

CPFL Energia S.A. 83 9 0 0 92

Diagnósticos da América S.A. - DASA 3 4 4 5 �6

EDP - Energias do Brasil S.A. 40 6 0 0 46

Eletropaulo Metrop. Eletricidade de SP 3� 4 0 � 36

EMBRAER - Empresa Bras. de Aeronaut. 0 0 0 0 0

Gerdau S.A./Metalúrgica Gerdau S.A. 8 2 0 0 �0

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. �9 2 0 0 2�

Iochpe Maxion S.A. 5 2 0 0 7

Localiza Rent a Car S.A. �5 0 0 0 �5

Natura Cosméticos S.A. �8 � 0 0 �9

Perdigão S.A. �5 � 0 0 �6

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 2�3 30 0 0 243

Suzano Bahia Sul PapelCel./Suzano Petroq. 36 9 0 0 45

TAM S.A. �7 0 0 0 �7

Tractebel Energia S.A. �� � 0 0 �2

Ultrapar Participações S.A. �7 � 0 0 �8

Unibanco União de Bancos Brasileiros �9 3 0 0 22

Votorantim Celulose e Papel S.A. 0 0 0 0 0

TOTAL 1312 196 5 14 1527

Fonte: dados da pesquisa.
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Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados relacionados ao conteúdo da evidenciação 
sobre impactos ambientais das práticas organizacionais de-
notam que a Petrobras se configura como a empresa cujo 
RA tem o maior número de sentenças evidenciadas (499), 
seguida das empresas COPEL (306) e CEMIG (264). As 
empresas EMBRAER e Iochpe Maxion S.A. não relataram 
informações de suas práticas gerencias no que diz respeito 
aos impactos ambientais por elas gerados. Verifica-se que 
a evidenciação declarativa (tipo �) foi a mais utilizada pelas 
empresas, representando 7�,54% do total da evidenciação. 
Destaca-se, ainda, que foram evidenciadas 93 (noventa e 
três) sentenças do tipo quantitativa monetária (tipo 3) e 30 
(trinta) sentenças do tipo quantitativa monetária e não-mone-

EMPRESAS
IMPACTO AMBIENTAL

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL

Acesita S.A. 42 �3 5 0 60

ALL - América Latina Logística S.A. �� 3 4 0 �8

Aracruz Celulose S.A. 66 �5 0 0 8�

Arcelor Brasil S.A. 38 �3 � � 53

Banco do Brasil S.A. 8 0 0 0 8

Banco Bradesco S.A. 22 4 � 0 27

Banco Itaú Hold. Finan/Itaúsa-Invest. Itaú �7 7 3 0 27

Braskem S.A. 45 �2 3 2 62

Cia. de Concessões Rodoviárias - CCR 6 � 0 0 7

Centrais Elétricas de SC - CELESC �2 0 0 0 �2

Cia. Energética de MG - CEMIG �60 92 �2 0 264

Cia. Energética do CE - COELCE 2 � 2 0 5

Cia. Paranaense de Energia - COPEL 238 68 0 0 306

CPFL Energia S.A. 73 20 2 2 97

Diagnósticos da América S.A. - DASA �9 2 0 0 2�

EDP - Energias do Brasil S.A. 55 2 6 � 64

Eletropaulo Metrop. Eletricidade de SP 4� 4 0 0 45

EMBRAER - Empresa Bras. de Aeronaut. 0 0 0 0 0

Gerdau S.A./Metalúrgica Gerdau S.A. 27 �4 3 0 44

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 0 2 0 0 2

Iochpe Maxion S.A. 0 0 0 0 0

Localiza Rent a Car S.A. 8 0 0 0 8

Natura Cosméticos S.A. 49 2� 0 0 70

Perdigão S.A. 5 0 � 4 �0

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 33� ��7 39 �2 499

Suzano Bahia Sul PapelCel./Suzano Petroq. 74 �5 4 � 94

TAM S.A. �� 4 � 0 �6

Tractebel Energia S.A. 83 22 5 5 ��5

Ultrapar Participações S.A. 8 � 0 0 9

Unibanco União de Bancos Brasileiros 5 0 0 0 5

Votorantim Celulose e Papel S.A. �2 8 � 2 23

TOTAL 1468 461 93 30 2052

Tabela 5:  Evidenciação sobre impactos ambientais de suas atividades

tária (tipo 4), representando em conjunto apenas 5,99% do 
total de sentenças sobre impactos ambientais.

A seguir apresenta-se uma síntese da evidenciação, nos RAs, 
das empresas que compõem a carteira quanto aos 4 (quatro) pi-
lares da sustentabilidade empresarial, segundo a BOVESPA.

5.6. Síntese do conteúdo da evidenciação dos elemen-
tos relacionados à sustentabilidade empresarial

A evidenciação geral, no RA das empresas listadas no ISE, 
no que se refere aos pilares da sustentabilidade empresarial é 
demonstrada na Tabela 6.
Tabela 6 – Evidenciação geral sobre os itens relacionados à sus-
tentabilidade empresarial
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Item 
evidenciado

Tipo 
1

Tipo 
2

Tipo 
3

Tipo 
4

Total

Empregados e fornece-
dores

�480 749 �37 90 2456

Comunidade �533 575 97 79 2284

Governança corporativa �3�2 �96 5 �4 �527

Impactos
ambientais

�468 46� 93 30 2052

TOTAL 5793 1981 332 213 8319
Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que, de maneira geral, há um equilíbrio entre a 
evidenciação dos elementos relacionados à sustentabilidade 
empresarial. O elemento empregados e fornecedores apre-
senta o maior número de sentenças evidenciadas, com 2.456 
ou 29,54% do total, seguindo do elemento comunidade, com 
2.284 sentenças. O elemento governança corporativa exibe 
o menor número, com �.527 ou �8,36%. Estes dados podem 
estar relacionados ao fato de a CVM, no Parecer de Orien-
tação nº �5/87, recomendar a evidenciação sobre recursos 
humanos, e ao fato de o tema governança corporativa ter se 
disseminado no contexto nacional mais intensamente a partir 
de 2002, com um maior número de empresas aderindo aos ní-
veis diferenciados de governança corporativa da BOVESPA, 
a partir desta data. O elemento impacto ambiental, que tam-
bém tem recomendação de evidenciação pela CVM, aparece 
apenas como terceiro elemento em número de sentenças evi-
denciadas, representando 24,67% do total de sentenças evi-
denciadas sobre os pilares da sustentabilidade empresarial.

Diferentemente do esperado pelos autores desta pesqui-
sa, especificamente no que tange à evidenciação sobre os 
impactos ambientais das empresas analisadas, percebe-se 
que ainda há grande dificuldade em atender, com plenitude, 
às recomendações, principalmente, quando se trata do as-
pecto monetário. Pois, além de este elemento enquadrar-se 
apenas em penúltimo lugar no ranking de evidenciação, a evi-
denciação quantitativa monetária (tipo 3) corresponde a ape-
nas 4,53% do total evidenciado. Esta constatação corrobora 
os resultados da pesquisa de Ribeiro e Gasparino (2006), 
que investigaram a evidenciação ambiental das empresas 
brasileiras e americanas do setor de papel e celulose. 

No que concerne ao conteúdo da evidenciação, verifica-
se que, independentemente do elemento evidenciado, a for-
ma de evidenciação mais comum foi a declarativa (tipo �), 
seguida da evidenciação quantitativa não monetária (tipo 2). 
Observe-se que somente o elemento governança corporati-
va apresenta sentenças de natureza quantitativa monetária e 
não-monetária (tipo 4), em número superior ao de sentenças 
quantitativa monetária (tipo 3).

Em uma análise geral, as sentenças declarativas (tipo �) re-
presentam 69,64% do total de sentenças evidenciadas; as sen-
tenças não monetárias (tipo 2) representam 23,8�% do total 
de sentenças evidenciadas; e os tipos restantes de sentenças 
— tipo 3 e tipo 4 — representam em conjunto apenas 6,55%. 

Os achados da pesquisa encontram suporte na teoria. Iudíci-
bus (2004, p. �28) relata que o Relatório da Administração “en-
globa normalmente informações de caráter não financeiro que 
afetam a operação da empresa”. Por sua vez, FIPECAFI (2000), 
Burlin et al. (200�) e Rodrigues, Silveira e Silveira (2004) consi-
deram que o Relatório da Administração é um importante com-
plemento às demonstrações contábeis por fornecer, de forma 
descritiva, dados e informações adicionais que podem propor-
cionar tomadas de decisões de melhor qualidade aos usuários. 

5.7. Análise de clusters
As empresas em análise foram classificadas nos clusters de 

� a 3, dependendo do número de sentenças evidenciadas no 
período de 2000 a 2006. Dessa forma, para demonstrar o nú-
mero de sentenças de cada categoria, buscou-se o auxílio de 
software. A Tabela 7 apresenta a classificação das empresas 
nos clusters com a utilização do software estatístico SPSS 9.0.

Tabela 7: Perfil dos clusters com base na evidenciação geral

Clusters
Nº DE 

EMPRESAS
% DE 

EMPRESAS

� – Evidenciação baixa 7 25,93

2 – Evidenciação moderada �7 62,96

3 – Evidenciação elevada 3 ��,��

TOTAL 27 100,00
Fonte: dados da pesquisa.

Torna-se importante ressaltar que, para melhor consistên-
cia dos resultados da formação dos clusters, participaram da 
análise 27 das 3� empresas pesquisadas, pelo fato de as 
restantes representarem pólos extremos de evidenciação, a 
saber: (i) evidenciação nula ou insignificante: EMBRAER e 
Iochpe Maxion S.A., com apenas 0 e 4 sentenças, respecti-
vamente; e (ii) evidenciação extraordinária: COPEL e Petro-
brás, com 90� e �.490 sentenças, respectivamente. 

Dessa forma, verifica-se que a maioria das empresas que 
compõem o ISE apresenta evidenciação moderada dos pi-
lares da sustentabilidade empresarial, e são, portanto, clas-
sificadas no cluster 2, representando 62,96% das empresas 
analisadas. Já sete empresas, o equivalente a 25,93%, clas-
sificaram-se no cluster �, e apenas três empresas ou ��,��% 
tiveram evidenciação elevada, participando do cluster 3.

Participaram do cluster � as empresas que evidenciaram en-
tre 47 e 85 sentenças, do cluster 2 participaram as empresas 
que evidenciaram entre �52 e 362 sentenças, e do cluster 3 ape-
nas as empresas Tractebel Energia S.A. e CEMIG, ambas pres-
tadoras de serviço de energia elétrica, e o Banco Bradesco S.A.

Entre as sete empresas participantes do cluster �, as em-
presas Votorantim Celulose e Papel S.A., Localiza Rent a Car 
S.A. e Diagnósticos da América S.A. – DASA se destacaram 
pelo menor número de sentenças evidenciadas, e a empresa 
ALL – América Latina Logística S.A. pelo maior número. So-
bre as empresas participantes do cluster 2, a empresa Natura 
Cosméticos S.A. foi a que menos evidenciou, e as empresas 
Centrais Elétricas de SC – CELESC e CPFL Energia S.A., as 
que mais evidenciaram. Por fim, entre as três empresas do 
cluster 3, a empresa Cia. Energética de MG – CEMIG, com 
624 sentenças evidenciadas, se destacou pelo maior número 
de sentenças evidenciadas entre as empresas que compõem 
o ISE, seguida das empresas Banco Bradesco S.A. (com 427 
sentenças) e Tractebel Energia S.A. (com 409 sentenças).

6. Considerações Finais
O presente estudo buscou verificar a evidenciação dos ele-

mentos – relacionamento com empregados e fornecedores, 
relacionamento com a comunidade, governança corporativa e 
impactos ambientais de suas atividades – que se configuram 
como os pilares do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE), nos Relatórios da Administração, do período de 2000 
a 2006, das 34 (trinta e quatro) companhias abertas que com-
põem a carteira teórica anual de dezembro/2006 a novem-
bro/2007 do ISE, por meio da técnica da análise de conteúdo.
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Para realizar a análise de conteúdo, optou-se pela sen-
tença (frase) como unidade de análise para a codificação 
e quantificação da evidenciação. Os tipos de evidenciação 
considerados foram: evidenciação declarativa, evidenciação 
quantitativa não-monetária, evidenciação quantitativa mone-
tária e evidenciação quantitativa não-monetária e monetária.

Os resultados do estudo apontaram para os seguintes fa-
tos: (i) independentemente do elemento evidenciado, os RAs 
analisados apresentam maior evidenciação declarativa (tipo 
�), representando 69,64% do total de sentenças evidenciadas, 
seguida da evidenciação quantitativa não monetária (tipo 2), re-
presentando 23,8�% do total das sentenças evidenciadas; (ii) 
as sentenças do tipo quantitativa monetária (tipo 3) e do tipo 
quantitativa monetária e não-monetária (tipo 4) representam em 
conjunto apenas 6,55%; (iii) o elemento governança corporativa 
apresenta sentenças quantitativa monetária e não-monetária 
(tipo 4) em número superior às sentenças do tipo quantitativa 
monetária (tipo 3); (iv) há um equilíbrio entre a evidenciação dos 
elementos relacionados à sustentabilidade empresarial, sendo 
que o elemento empregados e fornecedores apresenta o maior 
número de sentenças evidenciadas, e o elemento governança 
corporativa o menor número; e (v) os resultados encontrados 
estão em conformidade com os pressupostos teóricos, que 
asseguram que o Relatório da Administração apresenta, tipica-
mente, informações de caráter não financeiro. 

Na análise de clusters, constatou-se que a maioria das 
empresas se classificou no cluster 2 (evidenciação mode-
rada), representando 62,96% das empresas analisadas. Já 
sete empresas, o equivalente a 25,93%, classificaram-se 
no cluster 1 (evidenciação baixa), e apenas três no cluster 
3 (evidenciação elevada), o que mostra que as empresas 
ainda têm um longo caminho a trilhar no sentido da trans-
parência e qualidade da divulgação de suas práticas sus-
tentáveis. Como afirmam Ribeiro e Gasparino (2006, p. �3), 
“há várias justificativas possíveis para essa falta de eviden-
ciação, tais como desinteresse, falta de pressão da socie-
dade, dos investidores e ausência de leis que obriguem a 
evidenciação.” 

Tendo em vista a premissa que informou o presente es-
tudo — todas as empresas que fazem parte deste universo 
se comprometem, entre outras práticas, com melhorias na 
prestação de informação ao mercado —, buscou-se uma 
investigação descritiva das características da evidenciação 
dos pilares da sustentabilidade nos RAs das empresas anali-
sadas. Neste sentido, os autores acreditam que o artigo pode 
vir a contribuir para uma divulgação da forma como as em-
presas inseridas na carteira teórica anual de dezembro/2006 
a novembro/2007 da BOVESPA tipicamente se comportam 
frente à necessidade de tornar suas práticas sustentáveis 
mais transparentes para os usuários externos e internos.   
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Mensuração de Ativos 
Imobilizados por meio do
Fair Value e do Impairment Test 
em uma Rede de Fotocópias
Resumo

O artigo objetiva demonstrar o processo de mensuração do 
valor econômico de ativos imobilizados por meio da integração 
conceitual do fair value e do impairment em uma rede de fotocó-
pias. Para tal foi realizada uma pesquisa exploratória, por meio 
de um estudo de caso, com abordagem quantitativa. Os resulta-
dos da pesquisa evidenciam, a partir dos fundamentos teóricos, 
uma proposição de passos a ser seguidos para a mensuração 
do valor econômico de ativos imobilizados na perspectiva do 
fair value e do impairment test. Após a descrição dos passos, 
é demonstrada a aplicação da proposição em uma unidade de 
uma rede de fotocópias, elucidando com valores numéricos a 
integração de ambos os conceitos para mensuração do valor 
econômico do seu ativo imobilizado. Infere-se que a mensura-
ção do ativo imobilizado com base em valor econômico, confor-
me demonstrado, pode ser útil para diferentes tipos de decisões 
a ser tomadas no âmbito da organização.
Palavras-chave: mensuração; ativos imobilizados; fair value; im-
pairment test; rede de fotocópias.

Abstract
This article aims to show the process of measuring the eco-

nomic value of fixed assets by means of the conceptual inte-
gration of fair value and impairment in a fotocopy network. An 
exploration research was carried out, by case study, with a 
quantitative aproach. The results show that considering theore-
tical basement, some steps must be followed in order to mea-
sure the economic value of fixed assets on the perspective of 
fair value and impairment test. After describing these steps, it is 
showed the uses of the proposal in a single unit of a fotocopy ne-
twork, highlighting with numerical values the integration of both 
concepts to measure the economical value of the fixed assets. It 
was concluded that the measurement of the fixed assets based 
on the economic value, as it was showed, can be usefull to diffe-
rent kinds of decisions that can be taken in an organization. 
Key Words: measurement; fixed assets; fair value; impairment test; 
fotocopy network.

1. Introdução
As mudanças decorrentes dos novos cenários surgidos ao 

longo da história promoveram transformações profundas tam-
bém na Contabilidade. Sá (�997, p.�2) destaca alguns acon-
tecimentos históricos que influenciaram decisivamente a evo-
lução da Contabilidade, como “o aparecimento das cidades, a 
estrutura dos Estados, o poder Religioso, o surgimento da mo-
eda, a concentração de riqueza, a divisão do trabalho, o domí-
nio dos mares, a expansão comercial, a Revolução Industrial, 
a descoberta do papel, a revolução científica, a informática”.

Em uma perspectiva mais contemporânea de mudanças, 
Franco (�999) expõe que a globalização da economia e das 
relações internacionais tem determinado o progresso ou o 
retrocesso das nações, influindo não somente na economia, 
mas também na própria cultura dos povos. Vencem o desafio 
da competição internacional aqueles que estão mais prepa-
rados para enfrentá-la, isto é, aqueles com melhor formação 
cultural e técnica.

Os novos cenários que se apresentam às organizações exi-
gem reestruturações administrativas, para assegurar a sua con-
tinuidade no mercado. Deste modo, a informação passa a ser 
um importante insumo para a obtenção de um conhecimento 
maior acerca das decisões que devem ser tomadas no âmbito 
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que lhe fornece benefícios econômicos futuros — a capacida-
de de gerar entradas ou reduzir saídas futuras de caixa”.

A definição de ativo apresentada por Iudícibus (2000, p. 
�30) enuncia três aspectos por observar:

• o ativo deve ser considerado à luz de sua propriedade e/ou 
à luz de sua posse e controle; normalmente as duas condi-
ções virão juntas;
• precisa estar incluído no ativo, em seu bojo, algum direito 
específico a benefícios futuros, ou, em sentido mais amplo, 
o elemento precisa apresentar uma potencialidade de servi-
ços futuros para a entidade;
• o direito precisa ser exclusivo da entidade. 

De acordo com a legislação societária brasileira, quando 
arrolados no Balanço Patrimonial, os recursos são agrupados 
em ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo 
permanente. Esta classificação é feita em ordem decrescente 
do seu grau de liquidez, sendo os itens do ativo circulante 
os que possuem maior grau de liquidez, os itens do ativo 
realizável a longo prazo os de liquidez intermediária, e os 
itens do ativo permanente os de menor grau de liquidez.

O conceito de ativo, bem como as suas formas de 
mensuração, suscitam discussões teóricas e de interesse 
prático. Quanto ao problema de conceituar e mensurar o 
ativo, Iudícibus e Marion (�999, p.�42-�43) enfatizam que 
“a conceituação deve ser, necessariamente, rigorosa e pura, 
ao passo que a mensuração, às vezes, tem de se ater às 
limitações de quem avalia e mensura e de quem utiliza a 
informação, além das restrições do meio ambiente”. 

Diferentes formas de mensurar um mesmo ativo resultam de 
diferentes percepções acerca dele, o que, indubitavelmente, 
gera diferentes informações para a tomada de decisões, 
além de controvérsias. O processo de mensuração, 
segundo Hendriksen e Van Breda (�999, p.304), consiste 
em “atribuição de valores monetários significativos a objetos 
ou eventos associados a uma empresa, obtidos de modo a 
permitir agregação (tal como na avaliação total de ativos) ou 
desagregação, quando exigido em situações específicas”.

Para que possam compor a estrutura patrimonial, os 
objetos e/ou eventos necessitam de valores monetários. 
Desta premissa decorre a dificuldade de se registrar na 
Contabilidade determinados ativos intangíveis, cujo processo 
de avaliação ainda é subjetivo. No Quadro � são apresentadas 
algumas bases de mensuração para os elementos do ativo.

Quadro 1: Bases de mensuração do ativo

Valores de Entrada Valores de Saída

Passados Custos históricos
Preços de venda 

passados

Correntes Custos de reposição
Preço corrente de 

venda

Futuros Custos esperados
Valor realizável 

esperado

Fonte: Hendriksen e Van Breda (�999, p.304).

das organizações. Isto implica a disponibilização de informações 
úteis e confiáveis aos gestores sobre os eventos empresariais.

A Contabilidade, por sua vez, com a finalidade de gerar in-
formações que possibilitem atender às necessidades de seus 
usuários, deve evoluir constantemente para responder satisfa-
toriamente a esses desafios. O profissional contábil deve atuar 
ativamente neste processo, uma vez que, conforme Lima e Lo-
pes (�999), há fortes indícios acerca da mudança de percepção 
dos agentes econômicos sobre o papel da Contabilidade.

As informações são transmitidas aos usuários da Contabi-
lidade na forma de relatórios exigidos pela legislação ou ge-
renciais. Tanto os relatórios exigidos pela legislação quanto 
os gerenciais, independentemente da forma como são dispo-
nibilizados, precisam ser consubstanciados de informações 
que evidenciem adequadamente os elementos que com-
põem o patrimônio da empresa. Em se tratando dos itens 
do ativo, há certa dificuldade por parte da Contabilidade de 
mensurar o seu valor econômico. 

Para tanto, tem-se vislumbrado no teste de recuperabili-
dade do custo (impairment test) uma possibilidade de atribuir 
o valor justo (fair value) aos itens do ativo imobilizado. Neste 
sentido, o artigo tem por objetivo demonstrar o processo de 
mensuração do valor econômico de ativos imobilizados por 
meio da integração conceitual do fair value e do impairment 
em uma rede de fotocópias. Estudos desta natureza mos-
tram-se relevantes sob o ponto de vista teórico, dada a carên-
cia de pesquisas publicadas sobre esta temática. O estudo 
também ganha importância prática à medida que proporciona 
subsídios para a Contabilidade, particularmente para a men-
suração do valor econômico dos itens do ativo imobilizado.

O artigo está estruturado em nove tópicos, iniciando com 
a introdução do estudo. Em seguida aborda a mensuração 
de ativos, os conceitos de fair value accounting e impairment 
test, e a integração de ambos na mensuração do valor eco-
nômico de ativos imobilizados. Na seqüência, apresenta o 
método e os procedimentos metodológicos utilizados no de-
correr da pesquisa. Após, propõe um conjunto de passos para 
a mensuração do valor econômico de ativos imobilizados, na 
perspectiva da integração do fair value e do impairment test, 
e demonstra sua aplicação em uma unidade de uma rede de 
fotocópias. Por último, evidencia as conclusões do estudo. 

2. Mensuração de Ativos
O estudo do ativo, dentro do arcabouço teórico contábil, 

é um dos mais importantes. Iudícibus (2000, p.�29) destaca 
que “é tão importante o estudo do ativo que poderíamos dizer 
que é o capítulo fundamental da Contabilidade, porque à sua 
definição e avaliação está ligada a multiplicidade de relacio-
namentos contábeis que envolvem receitas e despesas”.

Entretanto, Goulart (2002) constatou através de uma pes-
quisa exploratória, realizada na cidade de São Paulo, que os 
profissionais da área contábil possuem conhecimento super-
ficial sobre o conceito de ativo, não demonstrando compre-
ensão da essencialidade da noção de benefícios futuros para 
a caracterização da natureza dos ativos. 

Hendriksen e Van Breda (�999, p.28�) destacam que “ati-
vos são essencialmente reservas de benefícios futuros”. Nesta 
mesma linha de raciocínio, Stickney e Weil (200�, p.56) defi-
nem ativo como “um recurso cujo direito de uso ela possui, e 
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Mensuração de Ativos Imobilizados por meio do Fair Value e do Impairment Test em uma Rede de Fotocópias

Martins (2000, p. 28) adverte que são várias as formas de 
medir o patrimônio e o lucro de uma empresa:

desde o custo histórico, com base nas transações ocorridas, 
passando pelo custo corrente, considerando a reposição 
dos fatores de produção sendo consumidos, avaliando cada 
ativo e passivo pelo seu valor líquido de realização e che-
gando ao valor presente dos fluxos de caixa futuros.

O custo histórico, cuja utilização é exigida pela legislação 
brasileira, prevê que os ativos devem ser registrados por seus 
valores de aquisição. A exceção deste princípio deve-se a 
quando o valor de mercado é menor que o valor de aquisição, 
no qual a empresa precisa utilizar o primeiro para registrar o ati-
vo na Contabilidade. A regra do custo ou mercado, dos dois o 
menor, é utilizada principalmente na avaliação dos estoques. 

Em relação aos ativos imobilizados, a utilização da regra 
custo ou mercado, dos dois o menor, pode não ser interes-
sante. Para estes itens, Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003) 
afirmam que há a necessidade de avaliar os seus benefícios 
futuros, os quais podem ser obtidos por entradas de caixa, 
por redução das saídas de caixa, ou ambas. O valor presente 
dos benefícios futuros é denominado valor econômico.

O valor econômico, no caso de ativos imobilizados, tem 
sido considerado o valor justo para sua mensuração. O valor 
contábil justo, do inglês fair value accounting, é uma maneira 
de mensurar o ativo que vem, há algum tempo, construindo 
os seus fundamentos, tanto em termos de teorização e regu-
lamentação quanto em termos de aplicação. 

3. Fair Value Accounting
O termo fair value é, segundo Lisboa e Scherer (2000, p. 

68), “um valor justo para determinada transação. Entretanto, 
a noção do que é justo envolve juízo de valores, de tal forma 
que, o que é justo para determinadas pessoas pode não ser 
para outras”. 

Denota-se que o conceito de valor justo está imbuído 
de certo grau de subjetividade, haja vista que contempla a 
noção de valor. Para minimizar este efeito e com vistas à 
comparabilidade das informações contábeis entre empresas 
e entre períodos, a utilização do conceito requer que se faça 
a mensuração à luz das normas existentes, para não haver 
juízo de valores divergentes. 

Poon (2004, p.39) argumenta que “o debate do valor con-
tábil justo basicamente gira em torno de questões de relevân-
cia e confiabilidade. Antes de discutir a questão da relevância 
do valor justo é necessário olhar como o valor justo e a rele-
vância são definidos geralmente”.

Além de dúvidas acerca do valor justo, questões relacio-
nadas à relevância podem também apresentar subjetividade. 
Há diferentes percepções acerca de quais características de 
determinado item são relevantes ou não, o que influencia a 
atribuição de um valor considerado justo ao item. 

Em uma perspectiva ampla da Contabilidade, o valor justo 
ou o fair value, segundo Schmidt e Santos (2002, p.90), “é o 
valor pelo qual o ativo ou passivo pode ser trocado, existindo 
um conhecimento amplo e disposição por parte dos envolvi-
dos no negócio, em uma transação sem favorecimentos”.

No parágrafo 5º do Exposure Draft - Fair Value Measu-
rement, emitido pelo FASB, consta que “o objetivo de uma 

medida justa do valor é estimar um preço da troca para os 
ativos ou passivos que estão sendo medidos, na ausência de 
uma transação real para esse ativo ou passivo”. 

De forma restrita o FASB, por intermédio do SFAS nº �07, 
Disclosures about Fair Value of Financial Instruments, define 
fair value de um instrumento financeiro como “o valor pelo 
qual esse instrumento poderia ser trocado em uma transação 
corrente entre partes interessadas, outra que não em uma 
liquidação ou venda forçada”.

Depreende-se que o valor justo pode ser aplicado tan-
to aos itens do ativo quanto do passivo. Contudo, Lisboa e 
Scherer (2000) destacam a dificuldade de atribuir o fair value 
aos elementos do passivo, e elucidam tal situação questio-
nando a forma de uma companhia mensurar suas exigibili-
dades com base no fair value quando contrai um empréstimo 
em que a taxa de juros é superior a praticada no mercado. 
Neste caso, uma possibilidade de fair value é a taxa de ju-
ros de mercado. Entretanto, não seria sensato contabilizar 
uma dívida a uma taxa de juros de mercado de 8% a.m., 
por exemplo, quando a taxa de juros realmente exigida pela 
instituição financeira é de �0% a.m.

O termo valor justo, conforme Hendriksen e Van Breda (�999, 
p. 309), tem sido usado nos Estados Unidos principalmente:

no setor de serviços de utilidade pública em referência ao 
capital total sobre o qual os investidores têm o direito de ob-
ter o retorno justo. Os tribunais têm julgado que o cálculo do 
valor justo deve incluir todos os fatos pertinentes, incluindo 
os custos passados prudentes e os custos de reprodução. 

Segundo Sarlo Neto et al. (2006), conhecer o fair value 
dos ativos é um desafio para analistas e investidores. No âm-
bito brasileiro, o projeto de lei 3.74�/2000 que altera a legis-
lação societária pode dar início ao processo de evidenciação 
e mensuração do valor justo dos ativos.

No que concerne aos itens do ativo, a adoção do fair value 
objetiva, entre outros fatores, refletir o valor econômico dos 
mesmos, minimizando a defasagem de valores ocasionada 
pelo custo histórico. Num paralelo entre o valor justo e o cus-
to histórico, Poon (2004) argumenta que os valores justos 
refletem as condições atuais de mercado, e as mudanças 
em valores justos refletem as mudanças em condições de 
mercado quando ocorrem. Já o custo histórico reflete so-
mente as circunstâncias que existiram quando as transações 
ocorreram, e os efeitos de mudanças do preço são refletidos 
somente quando são realizadas.

A adoção do fair value pressupõe, muitas vezes, a utiliza-
ção do valor de mercado como valor justo. Entretanto, Pereira 
(2000) enfatiza a necessidade de diferenciar valor de mercado 
e valor justo. Menciona que se for considerada a hipótese de 
mercados eficientes (HME) pode-se realmente considerar o 
valor de mercado como a melhor forma de se estimar o fair 
value, já que todas as informações a respeito dos ativos são 
imediatamente incorporadas a seus valores, os quais nesse 
momento passam a representar seu verdadeiro significado/
valor econômico. Contudo, as operações podem ocorrer em 
mercados não suficientemente fortes, tornando assim pratica-
mente inviável a cotação dos preços dos ativos a mercado. 

As formas de utilização do fair value mais discutidas na 
literatura relacionam-se a instrumentos financeiros, à ativi-
dade agropecuária, a combinações de empresas, aos ativos 
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intangíveis e à deterioração do valor de ativos permanentes. 
Considerando que a mensuração do valor econômico de ati-
vos imobilizados é o foco desta pesquisa, faz-se necessária 
a discussão da aplicação do impairment test.

4. Impairment Test
O acompanhamento da evolução ou involução do valor 

dos ativos permanentes presume também a avaliação de 
sua perda por deterioração. Perda por deterioração, para 
Schmidt e Santos (2002, p.90), é “a quantidade pela qual o 
valor do ativo líquido e de sua amortização acumulada exce-
de seu valor recuperável”.

Na hipótese de um fluxo de caixa futuro do ativo menor que 
o valor contábil líquido, “o ativo sofreu um impairment; a em-
presa tem então que contabilizar o ativo por seu valor justo — 
o valor de mercado do ativo ou, na falta deste, o valor presente 
dos benefícios futuros” (STICKNEY; WEIL, 200�, p. 408).

O impairment representa um dano econômico, ou seja, 
uma perda nos benefícios futuros esperados do ativo. Para 
identificá-lo, a empresa precisa aplicar o teste de recuperabi-
lidade do custo (impairment test). Para Silva et al. (2006, pp. 
3-4), os fatores que indicam a necessidade de aplicação do 
teste de impairment são: 

diminuição significativa do preço de mercado; mudança sig-
nificativa na forma de utilizar o bem que reduza sua vida 
útil; danificação do bem; mudança significativa de aspectos 
legais ou de negócios que possam afetar seu valor, ou a 
avaliação do regulador; expectativa real de que o ativo será 
vendido ou baixado antes do término de sua vida útil ante-
riormente prevista; dentre outros.

Para ativos intangíveis, o objetivo da aplicação do impair-
ment test, segundo Santos et al. (2003), consiste em compa-
rar o valor contábil do ativo intangível e o seu valor justo. Se 
o valor contábil exceder o valor justo, uma perda por impair-
ment será reconhecida, no valor desse excesso, o que impli-
ca dizer que a perda decorrente da redução do valor do ativo 
intangível será reconhecida no resultado do exercício.

Dentre os ativos intangíveis, o goodwill tem merecido 
atenção especial em termos de normatização na aplicação 
do impairment test. O Statements of Financial Accounting 
Standards (SFAS) nº �42, Goodwill and Other Intangible As-
sets, regulamenta o uso do impairment test para o goodwill. 
Quando o goodwill é submetido ao impairment test, é neces-
sário que se proceda a alguns critérios ou passos que, con-
forme Biancolino e Aramayo (2003, p. 6), correspondem à:

• determinação do fair value da unidade de reporting como 
um todo;
• determinação do fair value dos ativos líquidos passivos de 
reconhecimento;
• registro da diferença entre o fair value dos ativos líquidos pas-
sivos de reconhecimento e o fair value da unidade de reporting 
como um todo. A diferença dará origem ao valor do impairment 
a ser aplicado sobre o goodwill da unidade de reporting;
• se o valor registrado do goodwill da unidade de negócio 
exceder o valor encontrado após a aplicação do impairment, 
o goodwill será reduzido pelo valor adicional encontrado e a 
perda deverá ser reconhecida.

O uso do impairment test para ativos intangíveis, de acordo 
com Santos et al. (2003, p. 4), “trará melhorias substanciais à 

informação financeira, considerando que as demonstrações fi-
nanceiras das entidades que adquirem goodwill e outros ativos 
intangíveis irão refletir melhor a base econômica destes ativos”. 

Em se tratando de ativos permanentes tangíveis, como é 
o caso dos ativos imobilizados, Iudícibus, Martins e Gelbcke 
(2003) explicam que, em vez de tomar o valor de mercado 
como parâmetro de comparação do custo do ativo, este deve 
ser comparado também com o valor econômico decorrente de 
seu uso, o qual pode ser determinado pelo teste de recupera-
bilidade do custo. Além disto, julga-se que uma integração en-
tre o fair value e o impairment test poderá tornar mais eficiente 
a mensuração do valor econômico dos ativos imobilizados. 

5. Procedimentos Metodológicos da Pesquisa
A presente pesquisa, quanto ao objetivo estabelecido, con-

substancia-se de um estudo do tipo exploratório. Gil (�999) 
destaca que a pesquisa exploratória é desenvolvida no sen-
tido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado 
fato. Portanto, esse tipo de pesquisa é realizado, sobretudo, 
quando o tema escolhido é pouco explorado e se torna difícil 
formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.

No que concerne aos procedimentos, refere-se a um estu-
do de caso. Bruyne, Herman e Schoutheete (�977) afirmam 
que o estudo de caso justifica a sua importância por reunir 
informações numerosas e detalhadas com vistas a apreen-
der a totalidade de uma situação. A riqueza das informações 
detalhadas auxilia num maior conhecimento e numa possível 
resolução de problemas relacionados ao assunto estudado.

Com relação à abordagem dos dados coletados, optou-se 
pela abordagem quantitativa dos dados em função do objeti-
vo da pesquisa. A abordagem quantitativa, segundo Richar-
dson (�999, p.70):

caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas mo-
dalidades de coletas de informações, quanto no tratamento 
delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples 
como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, 
como coeficiente de correlação, análise de regressão etc.

Para a coleta de dados utilizou-se a técnica de entrevista 
semi-estruturada, em razão da opção pelo estudo de caso, 
particularmente o porte da rede de fotocópias. Segundo Gil 
(�999), há algumas razões para que a pesquisa social utilize 
com intensidade a entrevista na coleta de dados, entre elas: 
a entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos 
mais diversos aspectos da vida social; a entrevista é eficiente 
para a obtenção de dados em profundidade; e os dados obti-
dos são suscetíveis de classificação e de quantificação.

Em se tratando da análise dos dados coletados, optou-
se pela técnica de análise de conteúdo. Bardin (2004, p.37) 
define análise de conteúdo como:

um conjunto de técnicas de análise das comunicações vi-
sando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição de conteúdo das mensagens, indicadores (quanti-
tativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis infe-
ridas) destas mensagens.

As técnicas de coleta e análise dos dados abordadas são 
amplamente empregadas nas Ciências Sociais. No entanto, 
as escolhas metodológicas imputaram limitações aos resul-
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tados da pesquisa. A principal delas decorre da opção por 
um estudo de caso; portanto, os resultados limitam-se ao 
caso estudado. Outra limitação diz respeito ao uso da técnica 
de entrevista semi-estruturada, cuja escolha é decorrente da 
falta de registros em documentos pela Contabilidade devido 
à tributação com base no sistema Simples.

6. Passos para Mensurar o Valor Econômico 
de Ativos Imobilizados na Perspectiva do Fair 
Value e do Impairment Test

A integração do fair value e do impairment test na men-
suração do valor econômico de ativos imobilizados implica 
seguir alguns passos: aplicar o impairment test; identificar o 
dano econômico; definir o fair value; comparar o fair value e 
o impairment test; mensurar o valor econômico dos ativos 
imobilizados. Na seqüência, aborda-se cada um destes pas-
sos, com a finalidade de explicar a integração de ambos os 
conceitos no contexto proposto.

a) Aplicar o impairment test
A Deliberação CVM nº �83/95, no item 44, dispõe sobre 

a recuperação do custo contábil (impairment) do imobilizado 
ao estabelecer que o “valor de recuperação no caso do imo-
bilizado é o montante que a empresa espera recuperar pelo 
uso futuro de um ativo nas suas operações, incluindo seu 
valor residual na baixa”. 

Para aplicar o impairment test nos ativos imobilizados, é 
necessário, primeiramente, definir a maneira pela qual serão 
determinados os benefícios futuros deste tipo de ativo. Uma 
das alternativas possíveis é estimar as entradas de fluxo de 
caixa que a organização espera obter com este ativo. 

Definida a medida de benefícios futuros, é preciso determinar 
a taxa que deverá ser utilizada para trazer os benefícios futuros 
a valor presente. É recomendável que não seja utilizada uma 
taxa única, e sim uma combinação de taxas, como, por exem-
plo, uma média das taxas de mercado de diferentes ativos.

A aplicação do teste de recuperabilidade do custo deve 
ser analisada à luz de diferentes propostas e legislações, por 
exemplo, identificando as congruências e divergências das 
normas do FASB, do IASB e da legislação brasileira.

b) Identificar o dano econômico
Após a aplicação do impairment test, pode-se avançar 

para os passos que se seguem, partindo para identificar o 
dano econômico do ativo imobilizado. Nesta etapa, basta 
comparar o valor presente dos benefícios futuros com o valor 
contábil líquido registrado. 

A Deliberação CVM nº �83/95, no item 44, estabelece que 
o imobilizado deve ser periodicamente acompanhado, a fim 
de verificar se o valor de recuperação é inferior ao valor con-
tábil líquido. Quando esta redução for considerada não tem-
porária, o valor contábil líquido deve ser reduzido ao valor de 
recuperação. O montante desta redução deve reverter uma 
reavaliação anterior, sendo debitado à reserva. Um eventual 
aumento subseqüente no valor de recuperação destes ativos 
deve reverter baixas anteriores.

Portanto, o tratamento contábil para o impairment deve ser 
registrado somente quando a empresa tem a certeza de que a 
redução no valor de recuperação do ativo é definitiva. De acordo 

com Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003, p.325), há duas possi-
bilidades de contabilização para o impairment: “como baixa da 
reserva de reavaliação, até o seu limite; caso a reserva de reava-
liação não seja suficiente para absorver a perda, deve-se regis-
trar a parcela remanescente como despesa não operacional”.

Se o valor presente dos benefícios futuros for maior que 
o valor contábil líquido registrado, deve permanecer este últi-
mo. Esta decisão se apóia no princípio contábil da prudência, 
considerando que, entre dois montantes igualmente válidos 
para um mesmo ativo, deverá adotar-se o de menor valor. 

c) Definir o fair value
Entre as diferentes possibilidades de valor justo para o 

item do ativo imobilizado, deve ser escolhido o fair value. A 
escolha de uma alternativa em detrimento de outra deve con-
siderar as vantagens e desvantagens de cada alternativa.

Além de considerar as vantagens e desvantagens de cada 
alternativa, deve-se buscar promover a melhoria na eviden-
ciação contábil a partir da contabilização do ativo imobilizado 
pelo seu valor justo. A busca da melhoria na evidenciação 
justifica-se por auxiliar o processo decisório acerca do futuro 
de determinado item do ativo imobilizado.

Assim como na aplicação do impairment test, a definição do 
fair value deverá considerar diferentes propostas e legislações, 
identificando as congruências e divergências das normas do 
FASB, do IASB e da legislação brasileira em relação ao tema.

d) Comparar o fair value e o impairment test
A acurácia do comparativo entre os dois conceitos, fair 

value e impairment test, depende do êxito obtido nos passos 
anteriores. Cumpridos os passos anteriores, basta confrontar 
o valor obtido com a aplicação do teste de recuperabilidade 
com o valor da alternativa de valor justo escolhida para o item 
do ativo imobilizado.

e) Mensurar o valor econômico dos ativos imobilizados
A aplicação integrada do impairment test e do fair value 

representa uma perspectiva de mensuração do valor econô-
mico dos ativos imobilizados. Neste sentido, a mensuração 
deverá considerar o comparativo realizado entre o fair value 
e o impairment test. No entanto, há diferentes formas de fa-
zer esta mensuração.

Se for adotada a regra do custo ou mercado dos dois o 
menor, será considerado como valor econômico do item do 
ativo imobilizado o menor valor entre o impairment test e o 
fair value. Em virtude destas questões não estarem definidas 
pela legislação brasileira vigente, sua adoção, neste primeiro 
momento, é para fins gerenciais. 

Outras regras podem ser utilizadas, por exemplo, uma mé-
dia entre o valor presente de benefícios futuros e o fair value 
definido. Na ausência de alternativas de valor justo, pode ser 
adotado o valor presente de benefícios futuros. Neste caso, 
para a mensuração do valor econômico do ativo imobilizado 
bastaria a realização das duas primeiras etapas.

Denota-se que a integração conceitual do fair value e do 
impairment test viabiliza a mensuração do valor econômi-
co dos ativos imobilizados. Ressalta-se, também, que esta 
mensuração é um processo cíclico, uma vez que não termina 
com o valor econômico mensurado. A necessidade de novas 
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mensurações pode ser identificada para alinhar a organiza-
ção aos objetivos pretendidos.

7. Aplicação da Proposta em uma Rede de 
Fotocópias

A aplicação da proposta foi realizada em uma unidade de 
uma rede de fotocópias instalada na Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), cujo nome não é declinado a pedido 
dos sócios. Além da unidade instalada na UFSC, há unidades 
em outros municípios catarinenses, atuando principalmente 
em instituições de ensino superior, tanto públicas como pri-
vadas. Trata-se de uma rede de pequeno porte, uma vez que 
possui 52 funcionários, dos quais �4 são estagiários. 

Os pontos de fotocópias apresentam uma demanda cícli-
ca, tendo grande procura no início do semestre. A solicitação 
de serviços vai se reduzindo gradualmente até as férias es-
colares. O volume de produção e venda dos meses de gran-
de movimento precisa ser suficiente para suprir os prejuízos 
dos meses de pouco movimento.

Na seqüência, apresenta-se a aplicação dos passos aci-
ma descritos da integração do fair value e do impairment test 
em uma unidade de uma rede de fotocópias.

a) Aplicação do impairment test
O ativo imobilizado com valor mais representativo na em-

presa objeto de estudo é a máquina fotocopiadora. As máqui-
nas possuem elevado valor de aquisição, considerando esse 
porte de empresas, que vai de R$ 20.000,00, no mercado de 
usadas, a cerca de R$ 45.000,00, no mercado de novas.

A máquina fotocopiadora, cujos dados contábeis foram uti-
lizados para aplicação da proposta, foi adquirida em março de 
2005 por R$ 35.000,00. No inicio do mês de novembro de 2006, 
período em que os dados foram coletados, o valor da deprecia-
ção acumulada registrada era de R$ ��.666,67 (percentual de 
depreciação de 20% a.a. e tempo de uso da fotocopiadora de 
20 meses). Assim, o valor contábil líquido (valor do bem, deduzi-
da a depreciação acumulada) registrado era de R$ 23.333,33. 

O valor de recuperação da máquina deve ser expresso por 
meio do montante que a empresa espera obter a partir do seu 
uso na prestação de serviços. Tal montante poderá ser repre-
sentado pelas entradas líquidas de caixa, estimando o tempo 
que o bem ainda poderá ser utilizado. Espera-se que a máqui-
na possa ainda ser utilizada por mais 3 anos e 4 meses. 

Dos �2 meses que compõem o ano, durante �0 meses a uni-
dade da rede realiza atividades de fotocópias, mas somente oito 
meses apresentam um volume de vendas que resulta em lucro. 
Em um mês de inicio de semestre, por exemplo, a quantidade 
de fotocópias pode passar de 200.000, mas em um mês de final 
de semestre pode não chegar a 40.000 fotocópias. Na Tabela � 
apresenta-se a quantidade de fotocópias e o respectivo valor da 
receita normalmente obtido pela máquina objeto de estudo. 

Tabela 1: Entradas de caixa mensais da máquina

Mês Quantidade de fotocópias Receita em R$

Janeiro 0 0,00

Fevereiro 0 0,00

Março 80.000 	5.600,00

Abril 70.000 	4.900,00

Maio 40.000 	2.800,00

Junho 40.000 	2.800,00

Julho 15.000 	1.050,00

Agosto 80.000 	5.600,00

Setembro 70.000 	4.900,00

Outubro 40.000 	2.800,00

Novembro 40.000 	2.800,00

Dezembro 15.000 	1.050,00

Total 490.000  34.300,00

Fonte: dados da pesquisa.

Nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano, período de 
férias escolares, não há atendimento ao público na unidade da 
rede de fotocópias instalada na UFSC. Por isso, nestes meses 
não foram registradas entradas de caixa. Os funcionários desta 
unidade são deslocados para outras unidades ou gozam férias 
neste período. O valor da receita é obtido multiplicando a quan-
tidade de cópias pelo valor unitário da fotocópia de R$ 0,07. 

Além da projeção das entradas de caixa, devem ser conside-
radas as saídas de caixa correspondentes, sendo elas: depre-
ciação da máquina: R$ 7.000,00 (depreciação anual); toner: R$ 
200,00 por refil (cada toner produz 20.000 cópias); e resma de 
papel com 500 folhas: R$ 9,00.

Embora a manutenção seja uma saída de caixa típica para 
esse equipamento, devido ao modo simples como as máquinas 
operam, a manutenção é prestada pelos próprios proprietários, 
técnicos em reprografia, razão pela qual o gasto não foi con-
siderado. Na Tabela 2 são projetadas as entradas líquidas de 
caixa para o restante de vida útil da máquina.
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Tabela 2 – Projeção das entradas líquidas de caixa mensais da máquina

Ano Meses
Entradas de caixa 

(1)

Saídas de caixa
Entradas líquidas de 

caixa
(5)=(1)-(2)-(3)-(4)Depreciação 

(2)
Toner 

(3)
Papel 

(4)

2006
novembro 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

dezembro �.050,00 583,33 �50,00 270,00 46,67

2007

janeiro 0,00 583,33 0,00 0,00 (583,33)

fevereiro 0,00 583,33 0,00 0,00 (583,33)

março 5.600,00 583,33 800,00 �.440,00 2.776,67

abril 4.900,00 583,33 700,00 �.260,00 2.356,67

maio 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

junho 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

julho �.050,00 583,33 �50,00 270,00 46,67

agosto 5.600,00 583,33 800,00 �.440,00 2.776,67

setembro 4.900,00 583,33 700,00 �.260,00 2.356,67

outubro 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

novembro 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

dezembro �.050,00 583,33 �50,00 270,00 46,67

2008

janeiro 0,00 583,33 0,00 0,00 (583,33)

fevereiro 0,00 583,33 0,00 0,00 (583,33)

março 5.600,00 583,33 800,00 �.440,00 2.776,67

abril 4.900,00 583,33 700,00 �.260,00 2.356,67

maio 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

junho 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

julho �.050,00 583,33 �50,00 270,00 46,67

agosto 5.600,00 583,33 800,00 �.440,00 2.776,67

setembro 4.900,00 583,33 700,00 �.260,00 2.356,67

outubro 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

novembro 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

dezembro �.050,00 583,33 �50,00 270,00 46,67

2009

janeiro 0,00 583,33 0,00 0,00 (583,33)

fevereiro 0,00 583,33 0,00 0,00 (583,33)

março 5.600,00 583,33 800,00 �.440,00 2.776,67

abril 4.900,00 583,33 700,00 �.260,00 2.356,67

maio 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

junho 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

julho �.050,00 583,33 �50,00 270,00 46,67

agosto 5.600,00 583,33 800,00 �.440,00 2.776,67

setembro 4.900,00 583,33 700,00 �.260,00 2.356,67

outubro 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

novembro 2.800,00 583,33 400,00 720,00 �.096,67

dezembro �.050,00 583,33 �50,00 270,00 46,67
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As entradas de caixa mensais projetadas representam o 
faturamento que a empresa espera obter a partir dos serviços 
prestados com fotocópias. Já as saídas de caixa projetadas 
representam os possíveis desembolsos com o bem.

Definidas as entradas líquidas de caixa para o restante de 
vida útil da máquina, os valores deverão ser trazidos a valor pre-
sente, utilizando uma taxa de desconto que represente a taxa 
média do mercado. Fez-se uma análise das taxas praticadas no 
mercado e considerou-se uma taxa média de 6% a.m. As estra-
das líquidas de caixa mensais foram trazidas a valor presente 
até o inicio do mês de novembro de 2006, período em que os 
dados foram coletados, perfazendo um total de R$ �5.056,27.

b) Identificação do dano econômico
O valor contábil líquido apurado da máquina foi de R$ 

23.333,33, enquanto o valor presente dos benefícios futuros é 
de R$ �5.056,27. Conseqüentemente, identifica-se um dano 
econômico de R$ 8.277,06 (R$ 23.333,33 – R$ �5.056,27).

Caso essa redução no ativo seja considerada definitiva, 
em existindo reserva de reavaliação, poderá ser lançada 
como baixa da reserva de reavaliação. Se a reserva não for 
suficiente, o valor excedente deve ser contabilizado como 
despesa não operacional.

c) Definição do fair value
O valor contábil justo que mais parece se adequar a esse 

tipo de ativo é o valor de mercado do mesmo. O valor de mer-
cado da máquina, após a sua vida útil na unidade da rede, é 
estimado em R$ �8.000,00. 

d) Comparação do fair value com o impairment test
Percebe-se que o valor contábil justo da máquina ficou su-

perior ao valor apurado pelo teste de recuperabilidade do cus-
to. Enquanto aquele apresentou um valor de R$ �8.000,00, 
este apurou R$ �5.056,27 como valor da máquina.

e) Mensuração do valor econômico dos ativos imobilizados
Como já mencionado, a mensuração do valor econômico 

poderá ser feita por meio de várias alternativas, como, por 
exemplo, a regra do custo ou mercado dos dois o menor (R$ 
�5.056,27 ou R$ �8.000,00) ou a média aritmética entre o 
valor presente de benefícios futuros e o fair value definido 
(R$ �5.056,27 e R$ �8.000,00). Na Tabela 3 apresenta-se o 
valor econômico da máquina e o dano econômico identifica-
do segundo as duas alternativas.

Tabela 3 – Valor econômico e dano econômico segundo diferentes 
alternativas

Alternativa de mensuração
Valor 

econômico
Dano

 econômico

custo ou mercado dos dois o menor �5.056,27 8.277,06

média aritmética �6.528,�4 6.805,20
Fonte: dados da pesquisa.

Se o gestor optar pela regra do custo ou mercado dos 
dois o menor, o valor econômico e o correspondente dano 
econômico (R$ 23.333,33 – R$ �5.056,27 = R$ 8.277,06) se-
rão idênticos ao verificado no segundo passo. Porém outra 
alternativa é a média aritmética entre o valor apurado pelo 
impairment test e o fair value (R$ �5.056,27 + R$ �8.000,00 
/ 2 = R$ �6.528,�4), a qual apresenta um valor econômico 
superior e, conseqüentemente, um dano econômico menor 
(R$ 23.333,33 - R$ �6.528,�4 = R$ 6.805,20).

8. Conclusões
O artigo objetivou demonstrar o processo de mensura-

ção do valor econômico de ativos imobilizados por meio da 
integração conceitual do fair value e do impairment em uma 
rede de fotocópias. Para tal foi realizada uma pesquisa ex-
ploratória, por meio de um estudo de caso, com abordagem 
quantitativa dos dados. 

A partir dos fundamentos teóricos apresentados sobre 
mensuração de ativos, dos conceitos de fair value accoun-
ting e impairment test, e de uma abordagem acerca da 
mensuração do valor econômico de ativos imobilizados na 
perspectiva do fair value e do impairment test, descreveu-se 
uma proposição de um conjunto de passos a serem segui-
dos para a mensuração do valor econômico de ativos imobi-
lizados na perspectiva do fair value e do impairment test.

Com vistas ao cumprimento do objetivo estabelecido no 
artigo — demonstrar o processo de mensuração do valor 
econômico de ativos imobilizados por meio da integração 
conceitual do fair value e do impairment —, após a descri-
ção dos passos propostos, foi demonstrada a aplicação da 
proposição em uma unidade de uma rede de fotocópias, 
elucidando com valores numéricos a integração de ambos 
os conceitos para mensuração do valor econômico do seu 
ativo imobilizado.

Conclui-se que a mensuração do ativo imobilizado com 
base em valor econômico, conforme demonstrado, pode 
ser útil para diferentes tipos de decisões a serem tomadas 
no âmbito da organização, como decidir se se compra ou 
não um novo ativo, se é interessante fazer a manutenção 
do mesmo, que investimentos poderão ser feitos com as 
futuras entradas de caixa a partir da utilização do ativo.

A demonstração do processo de mensuração do valor 
econômico de ativos imobilizados por meio da integração 
conceitual do fair value e do impairment em uma rede de 
fotocópias suscita inquietações, que podem ser objeto de 
outros estudos sobre o tema. Algumas das inquietações 
são: quais as nuances das mensurações a valores econô-
micos em empresas sob o ponto de vista legal/societário? 
Que desafios a área contábil teria na mensuração em em-
presas com maior complexidade de ativos imobilizados?

20�0
janeiro 0,00 583,33 0,00 0,00 (583,33)

fevereiro 0,00 583,33 0,00 0,00 (583,33)

Total 106.750,00 23.333,20 15.250,00 27.450,00 40.716,80
Fonte: dados da pesquisa.
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Resumo
Diversos autores têm evidenciado problemas na atual 

concepção de balanços sociais como instrumentos de ava-
liação pela sociedade da responsabilidade social das empre-
sas. As críticas mais contundentes se referem à baixa padro-
nização destes instrumentos, bem como a um forte viés para 
potencialização de resultados corporativos que leva a uma 
ênfase desproporcional dos aspectos sociais positivos das 
operações das organizações. Este trabalho parte da análise 
de documentos considerados como representativos dos an-
seios da sociedade e identifica demandas sociais genéricas 
e específicas. Com base nestas últimas é proposto um rela-
tório social, denominado Demonstração de Impacto Social, 
dividido em 6 capítulos — Identificação da Empresa, Relação 
Capital-Trabalho, Impacto Ambiental, Impacto na Sociedade, 
Desenvolvimento Econômico e Declaração — e composto 
por um total de 9� indicadores, voltado para empresas indus-
triais, que tem por objetivo oferecer uma informação abran-
gente e com um bom nível de padronização, permitindo com-
parações entre diferentes organizações.
Palavras-chave: Responsabilidade Social. Balanço Social. Eviden-
ciação.

Abstract
Many authors have been discussing problems with the cur-

rent conception of social balances being used by society as as-
sessment tools of companies’ social responsibility. The hardest 
criticism refers to these instruments’ low standards, as well as to 
the strong trend towards enhancing the good corporate results, 
which in turn leads to an oversize emphasis of the positive social 
aspects of the organizations’ operations. This study stems from 
an analysis of documents considered to represent the society 
wishes and it identifies general and specific social demands. 
Based on these, a social report is proposed - the Social Impact 
Demonstrative, which will be divided into 6 chapters: Company 
Identification, Capital-Labor Relationship, Environmental Im-
pact, Impact on Society, Economic Development and Reporting 
– and it is composed by a total of 9� indexes targeting industrial 
businesses, and it aims at offering comprehensive information 

with a satisfying level of standardization, allowing comparisons 
among different organizations.
Key words: Social Responsibility. Social Balance. Disclosure.

1. Balanço Social: Conceito e Críticas
O balanço social é o relatório que “visa dar informações 

relativas ao desempenho econômico e social da empresa 
para a sociedade em geral, tais como: quantidade de funcio-
nários (entrando e saindo), gastos com treinamento, benefí-
cios sociais espontâneos etc.” (MARION, 2003, p. 486). 

Este conceito relativamente simples fornece duas informa-
ções relevantes quanto ao instrumento denominado balanço 
social. Primeiramente, identifica o objetivo deste relatório: dar 
informações relativas ao desempenho econômico e social da 
empresa. A questão do desempenho econômico, apesar de 
não ser o cerne desta demonstração, encontra respaldo nas 
palavras de Drucker (200�, p. 89) ao afirmar que a “sociedade 
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não tem nada a ganhar e tudo a perder, se a capacidade da ins-
tituição de desempenhar sua tarefa específica for reduzida ou 
prejudicada”. Ou seja, exceto para as empresas consumidoras 
de valor (aquelas que mais retiram do que dão para a socieda-
de), o pior que uma organização pode fazer é deixar de existir.

A segunda informação relevante refere-se a quem se destina 
o balanço social e, conseqüentemente, qual seu conteúdo infor-
mativo. Tinoco (200�, p. 34) destaca alguns usuários do balanço 
social; são eles: trabalhadores, clientes, acionistas, sindicatos, 
autoridades trabalhistas, o Estado, comunidade local, pesquisa-
dores, professores e formadores de opinião. Ou, nas palavras 
do conceito anteriormente exposto, a sociedade em geral.

Por ser um grupo tão heterogêneo e com interesses difu-
sos, parece óbvio que o conjunto de informações a ser ofere-
cido será consideravelmente amplo. Tinoco (�984, p. 3�-32), 
em um trabalho anterior, já destacava esse aspecto ao afirmar 
que o propósito desses relatórios é gerar informações de cunho 
social, tais como aquelas relativas a: emprego, condições de 
higiene e segurança no trabalho, formação de mão-de-obra, 
relações profissionais e outras. Isto só para mencionar o uni-
verso das relações trabalhistas, não podendo se esquecer 
as preocupações redistributivas da atividade econômica, das 
questões ambientais e das relações com a comunidade.

No entanto, apesar da necessidade de se evidenciar am-
plamente o impacto das organizações empresariais na so-
ciedade, o que vem sendo observado nos relatórios sociais 
publicados é uma tendência de valorização da divulgação 
dos aspectos positivos em detrimento dos negativos. Com-
portamento já evidenciado em outros trabalhos (GUTHRIE e 
PARKER, �990; DEEGAN e GORDON, �996; HACKSTON 
e MILNE, �996). Deegan e Gordon (�996, p. �98) chegam 
a afirmar que os relatórios de cunho social “são tipicamente 
autopromocionais, com pouca ou nenhuma evidenciação ne-
gativa sendo feita pelas firmas participantes do estudo”.

Estudos brasileiros também têm apontado para a exis-
tência de problemas nos balanços sociais publicados por 
empresas nacionais. Oliveira (2003), em um estudo onde 
analisou 95 balanço sociais coletados entre as 500 maiores 
empresas S. A. não-financeiras segundo o ranking da FGV, 
detectou uma exposição falha dos aspectos negativos da 
gestão empresarial, onde se notou uma tendência para que 
estes sejam apresentados de uma forma defensiva. Para o 
autor, muitas “vezes os balanços sociais podem refletir uma 
falsa realidade, mostrando aquilo que as empresas acham 
que iria agradar aos stakeholders” (OLIVEIRA, 2003, p. �2).

Em uma análise de balanços sociais publicados por em-
presas catarinenses, destacou-se que muitas informações 
relevantes foram omitidas de todos os relatórios analisados, 
nenhuma informação que pudesse denegrir a imagem da 
empresa foi apresentada e não há informações sobre passi-
vos ambientais. Concluiu-se, portanto, que “as informações 
fornecidas pelas empresas ainda não atingiram o nível de-
sejado de acordo com as recomendações encontradas na 
literatura” (PINTO e RIBEIRO, 2003, p. �3).

Tem-se uma grave distorção aqui, se o que se deseja é a 
criação de um relatório que vá ao encontro das necessidades 
dos usuários. Os relatórios sociais não devem existir para 
promover a empresa, mas sim para relatar a interação entre 
empresa e sociedade. Se sua atuação social for positiva, isto 

deverá se refletir positivamente nos indicadores do relatório; 
caso contrário, os indicadores deverão apontar em direção 
a um desempenho negativo. Logo, o que deve promover a 
organização é sua ação positiva em relação à sociedade, e 
não a apresentação enviesada de um balanço social. Caso 
o caminho seguido seja este último, se estará agredindo o 
último dos requisitos do tripé objetividade-praticabilidade-uti-
lidade apontado por Szuster e Monteiro (�989, p. 45).

Pode-se alegar, ainda, que as empresas não podem di-
vulgar o que não existe. Afinal, se não existem contribuições 
negativas das organizações à sociedade, estas não podem 
ser externadas. Contudo, esta linha de argumentação é falha, 
a existência de uma empresa desempenhando sua atividade 
econômica afeta o ambiente ao redor, tanto positivamente 
quanto negativamente. O que muda é o grau desse impacto. 
Mesmo uma organização prestadora de serviço com baixo po-
tencial de poluição consome recursos escassos, como água e 
energia elétrica. Não é por acaso que o consumo de ambos os 
recursos é incluído como indicadores em algumas propostas 
de relatórios sociais (GRI, 2002, p. 49; ETHOS, 2002, p. 27).

No próprio conceito de balanço social anteriormente apre-
sentado se encontra implícita uma preocupação com a evi-
denciação de aspectos socialmente negativos. O autor, ao 
listar três singelos exemplos de informações contidas nesse 
tipo de relatório, teve o cuidado de pôr logo no primeiro caso 
uma pequena observação: é importante divulgar a quantida-
de de funcionários saindo da organização. Em um país onde 
se tem um elevado número de desempregados e onde a ge-
ração de empregos é a principal demanda para uma parcela 
considerável da população (GOIS, 2002, p. 20), o número 
de empregados saindo, principalmente por demissão, é re-
almente uma informação relevante. É importante notar que 
uma ação perfeitamente legítima dentro da lógica capitalista 
tem a capacidade de gerar um ônus social; logo, essa infor-
mação, aliada a diversas outras, não pode deixar de constar 
em um balanço social.

Além de um viés favorável às empresas, outros problemas 
têm sido detectados nos relatórios sociais brasileiros. O primei-
ro deles refere-se à comparabilidade, ou seja, diversos estudos 
têm apontado para uma baixa comparabilidade entre as diferen-
tes abordagens de balanços sociais (PINTO e RIBEIRO, 2003; 
OLIVEIRA, 2003; GUARNERI, 200�; SILVA et alii., 200�). Outro 
aspecto se refere à pequena abrangência destes instrumentos, 
que não fornecem um conjunto rico o suficiente de informações 
que englobe os diferentes aspectos da vida em sociedade (OLI-
VEIRA, 2003). Por último, tem-se verificado a existência de uma 
baixa transparência nestes relatórios em função, notadamente, 
do baixo nível quantitativo e qualitativo de notas explicativas 
(PINTO e RIBEIRO, 2003).

O que tem sido observado é que os balanços sociais em 
seu estágio atual, sem uma regulamentação, sem exigência 
de prazo, sem uma maior padronização, com sua alta quali-
dade gráfica, aliados à baixa preocupação com o relato dos 
aspectos negativos da atividade empresarial, se aproximam 
mais de um instrumento de marketing do que de uma de-
monstração do impacto social. Informação corroborada pelas 
opiniões expressas em outros trabalhos (HINES, �99�; HAR-
TE e OWEN, �992; FREIRE e REBOUÇAS, 200�; ZANELLA 
e DAVID, 2002). 
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Conseqüentemente é de fundamental importância que “os 
profissionais da contabilidade tenham cada vez mais na sua 
consciência a idéia de que o produto de seu trabalho só tem 
mérito e utilidade na medida em que exista utilidade para os 
usuários do seu produto” (IOB, 2002, p. 6).

2. Metodologia
Para elaborar um modelo que vá ao encontro das necessi-

dades da sociedade foi empreendida, para fins deste trabalho, 
a busca de documentos que, por sua amplitude, fossem repre-
sentativos das demandas difusas da sociedade. Com base na 
análise desses documentos se procurou identificar as deman-
das da sociedade que serviriam de suporte para a elaboração 
de indicadores que irão compor o modelo de balanço social. 

As propostas de balanços sociais foram consideradas na 
construção do modelo, pois, além da natureza deste traba-
lho, trata-se de documentos que vão ao encontro dos anseios 
que emanam da sociedade, pois são frutos da interpretação 
destes anseios por setores representativos do extrato social. 
Oferecem ainda como vantagem adicional um conjunto de 
indicadores que podem ser analisados, aproveitados e adap-
tados, para construir uma proposta que atinja os objetivos 
a que este trabalho se propõe. O modelo que nasce de tal 
processo torna-se uma alternativa ao Balanço Social Abran-
gente proposto por Silva e Freire (200�).

Os documentos que serviram de base para a identificação 
das demandas sociais foram: Proposta Ethos de Balanço So-
cial, Modelo Ibase, Projeto de Lei 32/99, Modelo Francês de 
balanço social, Modelo Português de balanço social, Modelo 
Belga de balanço social, Agenda 2�, SA 8.000 e ISO �4.00�.

2.�. Proposta Ethos de Balanço Social
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é 

uma sociedade civil, sem fins lucrativos, “destinada a fomentar 
o desenvolvimento da cidadania empresarial, (...) numa pers-
pectiva local e global, a fim de assumir a promoção do desen-
volvimento econômico com responsabilidade social” (ETHOS, 
2002a). Sua proposta de balanço social é de grande importân-
cia, pois, além de retratar as opiniões de um grupo influente na 
sociedade, reflete de forma estruturada e adaptada à realida-
de brasileira as propostas do Global Reporting Initiative.

2.2. Modelo Ibase de Balanço Social
O Ibase começou a surgir no final da década de �970 

quando o exilado Carlos Afonso contatou os também exilados 
Herbert de Souza, Marcos Arruda e Paulo Freire, propondo 
a sua criação. A idéia era o surgimento de uma organização 
que serviria de suporte aos movimentos sociais coletando 
informações, acompanhando as políticas governamentais e 
realizando análises socioeconômicas (FICO, �999). O Ibase 
iniciou suas atividades em �98�, com o suporte financeiro de 
organizações humanitárias da Holanda, Canadá e Estados 
Unidos. Com o passar dos anos a postura do Ibase se modifi-
cou e deixou de ser uma mera instituição de apoio, passando 
a atuar intensamente na vida política e social do Brasil. Tal 
participação se dá principalmente através de campanhas, 
dentre as quais se destaca a “Ação da Cidadania contra a 
Fome, a Miséria e pela Vida” (CARVALHO, �999).

O Ibase é possivelmente uma das organizações não gover-

namentais mais atuantes no país e possui uma posição de des-
taque no esforço da sociedade em mitigar as fortes discrepân-
cias sociais existentes. É extremamente louvável seu esforço na 
divulgação do conceito de balanço social no país, notadamente, 
entre o meio empresarial brasileiro. Seu modelo de balanço so-
cial é considerado por alguns como o de maior penetração nas 
empresas brasileiras (ZANELLA e DAVID, 2002, p. 2).

2.3. Projeto de Lei 32/99
Trata-se da reapresentação pelo deputado Paulo Rocha 

do Projeto de Lei 3.��6 que propunha a criação do balanço 
social para as empresas brasileiras que, entre outros objeti-
vos, “contribuirá (...) como encorajamento à crescente parti-
cipação das empresas na busca de maior desenvolvimento 
humano e vivência da cidadania” (BRASIL, 2002). 

2.4. Modelo francês de Balanço Social
O balanço social francês — regulamentado pela lei 77.769, 

promulgada em �2 de julho de �977 — é uma inspiração para 
a ocorrência do mesmo tipo de manifestação em outros países 
– inclusive o Brasil. Já foi seguido na mesma direção por Por-
tugal e Bélgica. A grande vantagem na inclusão de modelos 
estrangeiros nesta seleção é a possibilidade de conseguir no-
vas contribuições não contempladas nos modelos nacionais. 

2.5. Modelo português de Balanço Social
O modelo português foi promulgado pela Lei �4� de �4 

e novembro de �985 — e alterado pelo Decreto-lei nº 9 de 
�992 — e é constituído por cinco capítulos que tratam priori-
tariamente da relação capital-trabalho. 

Apresenta alguns indicadores bastante interessantes, como 
o Leque salarial interpretativo, que se trata de um quociente 
entre o maior e o menor vencimento líquido, retirando-se os 
5% mais elevados e os 5% mais baixos, o que permitiria uma 
análise de tal variabilidade, descartando-se possíveis outliers.

 
2.6. Modelo belga de Balanço Social

O modelo belga de balanço social foi instituído em 4 de agos-
to de �996 através de decreto real e é obrigatório para todas as 
empresas. Tal qual seu congênere francês, é um balanço social 
voltado exclusivamente para a relação capital-trabalho. 

2.7. Agenda 2�
A Agenda 2� foi aprovada durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
— CNUMAD — realizada no Rio de Janeiro em �992, com 
a participação de �78 países. A relevância de tal documen-
to se encontra no fato deste ser o resultado daquela que é 
considerada a maior conferência já realizada no âmbito da 
ONU, além de conjugar temas relevantes para a sociedade, 
como: crescimento, disparidades sociais e meio ambiente. 
Nas palavras de Barbieri (2000, p. �3), trata-se de um pro-
grama de ação abrangente que objetiva “guiar a humanidade 
em direção a um desenvolvimento que seja ao mesmo tempo 
socialmente justo e ambientalmente sustentável”.

2.8. SA 8.000
A SA 8000 é uma certificação criada em �997 por The 

Council Economic Priorities Acreditation Agency — CEPAA 
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— com o objetivo de atestar que na cadeia produtiva de uma 
organização não existem ocorrências anti-sociais. Para aten-
der este objetivo, o documento foi dividido em quatro capítu-
los — Objetivo e Escopo, Elementos Normativos e Suas In-
terpretações, Definições e Requisitos para Responsabilidade 
Social — com um total de 36 itens no último dos capítulos, 
definindo as condições necessárias para que uma empresa 
seja socialmente responsável.

2.9. ISO �4.00�
Uma análise mais atenta da norma SA 8000 levará à con-

clusão de que há uma lacuna em seu corpo estrutural — ela 
não aborda a questão ambiental. Portanto, em função de a 
SA 8000 ter sido criada com base na série ISO �4000 (CRA, 
200�, p. 6) e da relevância da questão ambiental, foi agrega-
da a esta relação de documentos a norma ISO �400�. 

2.�0. Demandas genéricas e específicas
O pressuposto básico que está sendo adotado aqui é que 

esses documentos preparados por grupos organizados da 
sociedade refletem demandas dos segmentos que repre-
sentam. Assim, para a construção deste modelo de balanço 
social serão identificadas estas demandas que nortearão a 
composição dos indicadores.

Para atingir o objetivo de identificação das demandas sociais, 
foi construído um conjunto de demandas genéricas. Estas, por 
serem muito amplas, não são detalhadas o suficiente para iden-
tificar anseios específicos da sociedade e sugerir indicadores; 
contudo, com auxílio delas foi possível identificar e elencar de-
mandas mais detalhadas que permitiram a construção do mo-
delo. Estas serão chamadas de demandas específicas. 

No Quadro � pode-se observar um resumo das demandas 
específicas identificadas. Foram destacadas sete demandas 
genéricas — combate à pobreza e à fome, diminuição no 
consumo de recursos da natureza, melhoria da qualidade de 
vida, proteção aos grupos vulneráveis, redução da degrada-
ção ambiental, redução na emissão de poluentes e reforço 
de valores que apóiem uma maior responsabilidade social 
— que agrupam um conjunto de 49 demandas específicas. 
Entre este grupo de demandas específicas podem-se en-
contrar diferentes níveis de abrangência. Isto ocorre porque 
muitas vezes com a leitura dos documentos se encontravam 
demandas com menor nível de detalhamento, o que condu-
zia a uma demanda mais abrangente.

Quadro 1: Demandas Específicas

- Aumento no Nível de Renda dos Trabalhadores

- Melhoria do Nível Educacional e Cultural dos Trabalhadores

- Melhoria na Distribuição de Renda

- Redução da Fome

- Estimular o Uso Eficiente da Energia

- Estimular o Uso Eficiente de Recursos Naturais

- Redução do Desperdício na Produção

- Apoio na Obtenção de Moradia

- Criação de um Ambiente Seguro, Limpo e Saudável

- Incentivo ao Esporte e Lazer

- Melhoria no Ambiente de Trabalho e Redução 
do Absenteísmo

- Apoio à Mulher

- Apoio aos Deficientes

- Apoio aos Jovens

- Apoio aos Negros e Pardos

- Expansão das Áreas Florestais

- Incentivo à Prática de Manejo Florestal

- Introdução de Produtos/Serviços Ambientalmente Saudáveis

- Diminuição da Agressividade das Embalagens

- Manejo Adequado de Substâncias Tóxicas e Radioativas

- Redução nas Emissões Atmosféricas

- Redução na Geração de Resíduos

- Desenvolvimento de Ações e Campanhas Informativas 

- Estímulo a um Comportamento Socialmente Responsável

3. Linhas Gerais do Modelo
As linhas gerais aqui relacionadas representam detalha-

mentos dos pressupostos estabelecidos neste trabalho para 
a construção do modelo proposto. Elas explicam, com maior 
riqueza de detalhes, o fio condutor que norteou a construção 
da proposta aqui apresentada.

3.�. Obrigatoriedade
Muitos têm se manifestado pela voluntariedade na publi-

cação dos balanços sociais (PEROTTONI e CUNHA, �997, 
p. 20; VARELA, COSTA e DOLABELLA, �999, p. 35; PIOVE-
SAN, SUGIZAKI E CARDOSO, 2000, p. 36) sob a alegação 
de que uma postura socialmente responsável é favorável às 
operações da empresa e, com o tempo, os empresários per-
ceberão isto e farão suas publicações. Entretanto, isto não é 
consenso entre os empresários. Não há consenso sequer na 
comunidade acadêmica, existindo alguns estudos que não 
conseguem relacionar uma gestão socialmente responsável 
com aumento na taxa de lucratividade (AUPELLE, CARROL 
e HATFIELD, �985, p. 462). Assim, só apresentarão tal publi-
cação as empresas que têm algo a oferecer; as demais não o 
fariam, representando uma perda de informações relevantes 
para a sociedade. Conseqüentemente, é sugestão deste tra-
balho que a publicação dos relatórios sociais seja obrigatória.

3.2. Denominação
O balanço patrimonial é estudado dentro da área contábil 

em estática patrimonial e representa a situação patrimonial da 
empresa em dado momento. O termo balanço social remete, 
erroneamente, os usuários das demonstrações sociais a uma 
imagem análoga. Nada mais longe da verdade, já que todas 
as concepções de balanço social são demonstrações dinâmi-
cas que apontam as contribuições da empresa à sociedade 
durante determinado período de tempo — apenas alguns 
indicadores qualitativos são estáticos. Esta postura é inclusi-
ve mais compatível com um gerenciamento socialmente res-
ponsável, onde a empresa deve continuamente reforçar seu 
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compromisso com a sociedade. Assim sendo, o termo balan-
ço social é considerado inadequado para fins deste trabalho, 
devendo adotar uma denominação que seja compatível com 
a dinamicidade da demonstração e com a postura exigida da 
empresa de contínua atuação gerencial. Conseqüentemente, 
é proposta deste trabalho a adoção do termo Demonstração 
de Impacto Social, uma vez que este relatório pretende jus-
tamente demonstrar isto, o impacto — positivo ou negativo 
— das operações empresariais na sociedade.

3.3. Estrutura da demonstração
As quatro vertentes propostas pela FIPECAFI (2000, p.3�) 

devem ser contempladas por esta demonstração. Contudo, para 
obter uma maior compatibilidade com a denominação proposta 
no item anterior, sugere-se a modificação de suas denomina-
ções para Impacto na Sociedade, Relação Capital-Trabalho e 
Impacto Ambiental. A vertente representada pela Demonstra-
ção do Valor Adicionado estará inserida no item Relação Capi-
tal-Trabalho, uma vez que as preocupações redistributivas das 
operações da organização estão intimamente relacionadas com 
a replicação — ou não — das distorções da sociedade dentro 
do ambiente interno da organização.

3.4. Pressuposição do usuário
Esta demonstração será construída visando atender às de-

mandas de usuários com bom nível intelectual, sem formação 
formal em contabilidade e disposto a um esforço mental consi-
derável para sua correta leitura e interpretação. Está em conso-
nância, portanto, com o perfil relatado por Kam (�986, p. 49).

3.5. Abordagem dialética
Os balanços sociais dão pouca relevância às externali-

dades, e, assim, a convenção do conservadorismo será de 
grande utilidade nesta proposta de modelo, pois levará a uma 
abordagem dialética à demonstração social, onde através do 
conflito entre partes opostas se chega a uma expressão mais 
completa da realidade. Desse modo, o modelo aqui propos-
to externará indicadores mais conservadores — do ponto de 
vista contábil — do que os existentes nas publicações atuais. 
O objetivo é duplo: fazer com que as externalidades do pro-
cesso produtivo cheguem ao usuário e forçar um maior uso 
de notas explicativas e maior vínculo entre a demonstração e 
o texto de suporte. O uso da Internet facilitaria ainda mais a 
introdução das Notas Explicativas, que poderiam estar vincu-
ladas aos indicadores através de links.

3.6. Preenchimento dos campos 
Todos os campos devem sempre ser preenchidos, indi-

cando aos usuários que nenhum item foi omitido. Quando 
não houver evento no ano referente ao campo requisitado, 
a empresa deve preencher com 0 (zero) ou com a senten-
ça “Não Aplicável”, indicando ao usuário que a empresa não 
tem nada a relatar em relação àquele indicador. Ao contrário 
de Piovesan, Sugizaki e Cardoso (2000, p. 36), que afirmam 
que o balanço social “não pode refletir o que não foi feito”, o 
entendimento neste trabalho é de que isto é não só possível, 
como desejável. Através da existência de indicadores pre-
enchidos com 0 ou “Não Aplicável” se estará passando uma 
informação positiva ou negativa para a sociedade.

3.7. Benchmark histórico
No trabalho de Freire e Rebouças (2002, p. �0�) se encontra 

o conceito de memória social, que se refere a informações rele-
vantes à sociedade e às organizações que devem ser preserva-
das. Este trabalho leva este conceito a um novo patamar, trazen-
do para dentro da estrutura do modelo informações relevantes 
referentes à empresa que poderão ser utilizadas nas análises 
feitas pelo usuário. Tem-se assim um benchmark histórico que 
permitirá ao usuário uma análise da situação atual da empre-
sa, dado o seu compromisso com a sociedade. A quantidade 
máxima de funcionários de uma empresa é um exemplo deste 
benchmark, e permitiria aos usuários interessados no compor-
tamento da taxa de desemprego acompanhar a evolução ou 
involução desse indicador e a drasticidade desse movimento. 
Além disso, ao final de cada conjunto de indicadores se encon-
trará o posicionamento da empresa em relação às demais no 
ano anterior, oferecendo mais uma opção de benchmark.

3.8. Retorno de recursos à empresa
Benefícios fiscais devem ser considerados como redutores 

de investimento na esfera social, uma vez que representam 
compensações oferecidas pelo Estado por uma postura pró-so-
ciedade. Como representam uma devolução do que a empresa 
ofereceu, devem ser descontados do total investido. O mesmo 
tratamento deve ser dispensado a qualquer contraprestação 
entregue à empresa em função de uma ação social.

3.9. Dados não financeiros e qualitativos
Dada a natureza das demonstrações sociais, este modelo 

romperá com o princípio do denominador comum monetário, 
propondo a inclusão de dados não financeiros e qualitativos — 
o que é uma tendência atual da contabilidade, notadamente na 
chamada contabilidade gerencial. A comparabilidade será con-
seguida através da maior padronização das demonstrações, o 
que se espera obter com este modelo.

3.�0. Controladas e coligadas
É entendimento deste trabalho que só devem fazer parte 

da Demonstração de Impacto Social as organizações contro-
ladas, já que não há preponderância de decisões em coliga-
das e participações minoritárias, e, conseqüentemente, não 
ficaria transparente se as decisões de cunho social partiram 
da controladora.

4. Estrutura do Modelo e Exemplos de Indica-
dores

O modelo de Demonstração de Impacto Social apresen-
tado se divide em seis capítulos — Identificação da Empre-
sa, Relação Capital-Trabalho, Impacto Ambiental, Impacto 
na Sociedade, Desenvolvimento Econômico e Declaração 
— com um total de 9� indicadores.

No primeiro capítulo — Identificação da Empresa — se 
encontram �5 indicadores com os objetivos de identificar a 
empresa que está realizando a publicação e o responsável 
pela elaboração do documento e de estabelecer um canal de 
comunicação entre organização e sociedade.

O segundo capítulo — Relação Capital-Trabalho — tem 
o objetivo de traçar o perfil da força de trabalho da empresa, 
fornecer informações sobre sua política de recursos huma-
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nos e demonstrar as características redistributivas de sua 
atividade econômica, entre outras informações pertinentes à 
relação empresa-empregado. Isto é buscado através de um 
conjunto de 44 indicadores.

No capítulo Impacto Ambiental se pretende demonstrar os 
esforços da empresa em reduzir a agressividade ambiental 
das operações, sua atuação conservacionista e as externa-
lidades ambientais do processo econômico. Isto é feito atra-
vés de um conjunto de �7 indicadores.

O capítulo de número quatro — Impacto na Sociedade 
— reflete as ações da empresa para mitigar as disparidades 
existentes na sociedade. Este capítulo foi estruturado de for-
ma a possibilitar a externalização de práticas de ação social 
diversas desenvolvidas pelas empresas, através de um con-
junto com nove indicadores. 

O capítulo cinco — penúltimo da demonstração — cobre o 
conjunto de indicadores relacionados à atividade econômica 
da empresa. Este capítulo está relacionado com a transpa-
rência da saúde financeira da empresa e com a necessidade 
de fornecimento de parâmetros para se avaliar a representa-
tividade dos investimentos da empresa. O respeito pelo con-
sumidor também encontrará indicadores aqui que represen-
tam a percepção de qualidade dos bens e serviços por parte 
daqueles que os consomem.

O último capítulo — Declaração — é constituído, como 
o próprio nome diz, por uma declaração composta de dois 
parágrafos. No primeiro há uma afirmação de que a empresa 
não se utiliza de mão-de-obra infantil ou escrava, bem como 
reafirma seu esforço em expurgar tal prática do cenário eco-
nômico nacional. Tal parágrafo, pelo seu conteúdo, é por si 
só um indicador. O segundo é um compromisso com a fide-
dignidade das informações reportadas.

A seguir uma breve exposição de indicadores.

4.�. Indicador 2.25
As doenças profissionais representam um dos lados trági-

cos do processo de trabalho e podem acarretar a desconstru-
ção da vida do trabalhador, envolvendo-os em uma “tríade de 
fenômenos que compreendem a dor, incapacidade produtiva 
e a marginalidade da condição produtiva e social” (ECHTER-
NACHT, �998, p. 63). Assim, este indicador pertence a um 
grupo que permite verificar a eficiência da empresa na cons-
trução de um ambiente saudável para o desenvolvimento 
das atividades por parte dos trabalhadores. 

2.25. Setores com maior freqüência de doenças profissionais:

Setor Número de Casos Dias Perdidos

4.2. Indicadores 2.38 e 2.39
Greves, paralisações e processos trabalhistas são expres-

sões de insatisfação dos empregados quanto à percepção de 
injustiças cometidas por seus empregadores. Servem, con-
seqüentemente, como um termômetro para medir o grau da 

relação entre empresa e empregados. Daí a importância de 
um grupo de indicadores que reflitam esta relação — onde se 
destaca o indicador 2.38. Se os dirigentes acharem que há 
excessos nestes indicadores, basta expressarem-se através 
de notas explicativas. Favorece-se assim a emissão de uma 
informação mais abrangente — através de uma abordagem 
dialética de contraposição de opiniões — e valoriza-se a uti-
lização das notas explicativas, tornando-as mais ricas em 
termos qualitativos e quantitativos. É importante notar que o 
indicador 2.39 é um benchmark histórico.

2.38. Movimentação dos processos trabalhistas:

Processos 
no início 
do ano

Novos 
proces-

sos

Ganhos de 
Causa

Acor-
dos

Desis-
tência

Pro-
cessos 
no fim 

do 
ano

 Empre-

sa

Traba-

lhador

2.39. Menor Ingresso Anual de Processos Trabalhistas: 
Ano:

4.3. Indicador 2.4�
É importante destacar a diferença qualitativa existente en-

tre processos trabalhistas. Existem processos que envolvem 
a falta de pagamentos de direitos dos trabalhadores. Tais 
atos devem ser combatidos com rigor pelo uso do aparato 
legal de um país, mas comumente são decorrentes da queda 
na liquidez de uma empresa decorrente de uma competição 
acirrada. Outros processos de natureza bastante diferente 
são aqueles que envolvem abuso de poder e discriminação, 
cuja raiz se encontra no desrespeito aos princípios de igual-
dade e justiça social. Estas ações devem ser evidenciadas 
em um indicador à parte, já que envolvem atos que vão de 
encontro aos direitos humanos básicos.

2.4�. Processos relacionados a abuso de poder e discrimi-
nação:

Descrição
Instauradas

 no ano
Em aberto

Assédio sexual

Discriminação 
sexual

Discriminação 
por doenças 
sexualmente 
transmissíveis

Discriminação 
por preferências 
sexuais

Racismo

Outros
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4.4. Indicador 3.6
Este indicador está associado a ações ambientalmente 

agressivas. O indicador 3.6, referente às multas ambientais, 
terá seu total considerado como redutor do valor dos Investi-
mentos na Redução da Agressividade Ambiental, já que re-
presenta uma expressão em termos monetários da extensão 
do acidente, feita através de representantes da sociedade. 

3.6. Relação de multas ambientais:

No ano:

Data Descrição Valor

Total no Ano

No ano anterior:

Data Descrição Valor

Total no Ano

4.5. Indicador 3.�2
A armazenagem de poluentes perigosos é uma medida 

desejável, mas guarda o temor de vazamento destes para na-
tureza, notadamente se tal processo não é feito de forma ade-
quada. Esta é a importância do indicador 3.�2, que teve sua 
validade atestada empiricamente pelo recente acidente ecoló-
gico ocorrido na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro.

3.�2. Armazenagem de resíduos perigosos e radioativos:

Cidade
Descrição das 
instalações de 
armazenagem

Substância Quantidade

4.6. Indicador 4.3
Sugere-se a inclusão do indicador Venda de Produtos So-

ciais. Produtos sociais são aqueles vendidos com margem re-
duzida ou sem margem, para grupos menos favorecidos eco-
nomicamente na sociedade, sem caracterização de prática de 
dumping. A finalidade deste tipo de operação não é de exercer 
práticas anticoncorrenciais, e sim levar o produto àqueles que 
precisam de seus benefícios, mas não têm acesso. A identifi-
cação de grupos carentes com posterior venda destes produ-
tos descaracterizaria o processo como ato de dumping.

4.3. Venda de produtos sociais:

Produto
Caracterização 

como social
Quantidade Indivíduos-ano

4.7. Indicador 4.4
O modelo IBASE já destacava a preocupação da empre-

sa em apoiar ações de voluntariado de seus funcionários; 
contudo, o seu indicador não dá qualquer indício de como se 
daria tal apoio. É entendimento adotado neste trabalho que 
tal apoio se dá principalmente de duas maneiras: com libe-
ração de recursos — físicos ou financeiros — que auxiliem o 
funcionário no desenvolvimento desta atividade e através da 
liberação de horas de trabalho para este fim. Este segundo 
posicionamento se baseia na premissa de que se o funcioná-
rio pode sacrificar seu tempo para este fim a empresa tam-
bém pode. Assim, a empresa pode ceder o mesmo número 
de horas que o funcionário cedeu de seu tempo; pode modi-
ficar esta paridade de tempo; pode mantê-la, estabelecendo 
um teto máximo de horas a serem liberadas e assim sucessi-
vamente. O propósito deste indicador é registrar tais ações. 

4.4. Prática do Voluntariado:

Ano Nº de funcionários Horas cedidas

Atual

Anterior

4.8. Indicador 5.2
O respeito pelo cliente é parte fundamental da respon-

sabilidade social das empresas, e este respeito pode ser 
mensurado através das medidas selecionadas para compor 
o referido indicador. Se estes indicadores — que represen-
tam apenas a opinião de uma das partes envolvidas — forem 
considerados muito rigorosos, a empresa pode externar sua 
opinião através de nota explicativa.

5.2. Indicadores de qualidade de produtos/serviços:

Descrição Ano Ano Ant.

Número de reclamações no SAC

Denúncias ao PROCON

Processos instaurados envolvendo 
produtos/serviços

4.9. Indicador 5.3
O recente caso da Enron deixou claro que um forte indício de 

quebra da continuidade das operações é dado pelos próprios di-
rigentes, através da alienação de suas participações acionárias. 
Como o efeito da quebra de uma grande empresa é fortemente 
sentido não só pelos investidores, mas também por fornecedo-
res e funcionários, é fundamental a liberação de tal informação 
para a sociedade, principalmente com o crescimento da distri-
buição de opções sobre ações como parte da remuneração.

5.3. Quantidade de Ações/Quotas Vendidas pelos Dirigentes 
da Empresa:

no Ano:   Ano Anterior:

5. Conclusões
O modelo aqui proposto é uma mudança considerável em 

relação à atual prática de mercado. Ele contempla a totalida-
de das vertentes relacionadas pela Fipecafi, fornecendo um 
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sociais se sentem sem referencial para aquilatar a relevância 
da informação fornecida pela empresa. Para atender a esta 
necessidade, foram criados dois tipos de benchmarks histó-
ricos: os externos e os internos. Nos benchmarks externos 
os indicadores são cruzados com informações tabuladas de 
todas as empresas, compiladas dos balanços sociais do ano 
anterior. Desta comparação surge o decil onde se situaria a 
empresa, permitindo ao usuário perceber como se encontra 
a empresa analisada em relação às demais. Os internos são 
aqueles em que os resultados da empresa são confrontados 
com resultados históricos da própria organização.

A publicação de demonstrações sociais consolidadas, 
nesta proposta, se restringirá à inclusão de controladas, dei-
xando transparente que as ações sociais foram aprovadas 
por quem tem preponderância nas deliberações.

Suas novas contribuições, resumidamente aqui expos-
tas, aliadas a um grupo de indicadores inovadores e ao cui-
dado de manter o custo do instrumento em um nível aceitá-
vel, faz com que este modelo de Demonstração de Impacto 
Social represente um relevante avanço em relação à atual 
prática de divulgação de resultados sociais por parte das 
empresas. 

conjunto amplo de informações sociais. Inclui inclusive um 
grupo adicional de indicadores relacionados ao desenvolvi-
mento econômico da empresa, demonstrando preocupação 
com a continuidade das operações, dado o ônus social cau-
sado pelo fechamento da empresa.

Dada a premissa adotada de que as empresas se esforçam 
por mostrar bons indicadores, optou-se por enfatizar o uso de in-
dicadores conservadores – no sentido contábil – que indiquem, 
entre outros aspectos, nível de tensão na relação capital-traba-
lho (greves, processos trabalhistas etc.), agressão ao meio am-
biente (acidentes ecológicos, multas ambientais etc.) e tensões 
na relação com o cliente (reclamações no SAC e denúncias ao 
Procon etc.). A idéia é fazer a empresa se manifestar através de 
notas explicativas sobre tais aspectos, dando uma característi-
ca dialética a esta abordagem de demonstração social. Assim, 
da contraposição entre indicadores conservadores e esclareci-
mentos das organizações se conseguirá uma informação mais 
rica para a sociedade. Como subproduto desejável se obterá 
uma maior riqueza nas notas explicativas e uma maior vincula-
ção entre texto e demonstração numérica.

O benchmark histórico é outra contribuição relevante des-
ta proposta. Não raras vezes os usuários das demonstrações 
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Prontidão Estratégica do Capital 
Humano por meio da Abordagem 
Balanced Scorecard: um Estudo de 
Caso na Gerência de Contabilidade 
e Controladoria da Companhia de 
Gás de Santa Catarina
Resumo

Este artigo objetiva explorar a questão do capital humano 
pelo viés da prontidão estratégica de uma Gerência de Con-
tabilidade e Controladoria (GECCO) da Companhia de Gás 
de Santa Catarina (SCGÁS), utilizando a abordagem do Ba-
lanced Scorecard (BSC). O construto teórico adotado neste 
trabalho diz respeito à noção da prontidão estratégica do ca-
pital humano (CH): o grau de alinhamento do CH à estratégia 
organizacional em termos da capacidade dos colaboradores 
de desempenhar bem sua função. O instrumento de inter-
venção selecionado foi o Balanced Scorecard, que, confor-
me Kaplan e Norton (2004a,b), visa demonstrar como o ativo 
intangível se relaciona com a estratégia e o desempenho da 
empresa, permitindo, adicionalmente, alinhar tais ativos à 
estratégia e medir sua contribuição para ela. A pesquisa é 
do tipo descritivo-exploratório, de natureza qualitativa, sen-
do aplicada ao estudo de caso. Para o desenvolvimento do 
estudo de caso, foram utilizados: entrevistas, questionários 
e documentos cedidos pela companhia, focando somente a 
gerência GECCO da SCGÁS. Como principais resultados 
da pesquisa, citam-se: (i) o grau de prontidão estratégica do 
capital humano é adequado (80,50%); (ii) os colaboradores 
entendem a contribuição de sua função e a desempenham 
de forma a apoiar a estratégia da empresa; (iii) os objetivos 
estratégicos autodesenvolvimento dos funcionários e criati-
vidade configuram-se como os de menor grau de prontidão 
estratégica; (iv) identificação de ações, no painel de desem-
penho, para alavancar esse grau de prontidão estratégica, as 
quais poderiam ser implementadas para atingir tais objetivos 
e, assim, atender ao grau de prontidão estratégica desejado. 
Palavras-chave: Capital Humano, Prontidão Estratégica do Capital 
Humano, Balanced Scorecard.

Abstract
This paper aims at exploring the intellectual capital issue 

concerning the strategic readiness of the Accounting and 
Controllership Management (ACM) in the Companhia de Gás 
de Santa Catarina (SCGAS) employing the Balanced Sco-
recard (BSC) approach. The theoretical construct guiding 
this work is the notion of strategic readiness of the human 
capital (HC): the degree of alignment between HC and the 
organizational strategy regarding the collaborators’ ability to 
perform their job effectively. The selected research tool was 
the Balanced Scorecard, which, according to Kaplan and 
Norton (2004 a and b), is intended to demonstrate how intan-
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gible assets are related to the company’s strategy and per-
formance, thus making it possible to align these assets with 
the strategy and measure how they contribute to the strategy. 
The present research is descriptive-exploratory and qualita-
tive, consisting in a case study. Several instruments were 
used to gather information: interviews, questionnaires, and 
documents provided by the company, concentrating on the 
ACM of the SCGAS company. The main findings of this study 
are: (i) the degree of strategic readiness of the human capital 
is adequate (80,50%); (ii) the collaborators understand the 
contribution of their job and perform it in order to support the 
company’s strategy; (iii) two strategic objectives, namely, em-
ployees’ self-development and creativity, yielded the lowest 
degree of strategic readiness; (iv) actions were identified in 
the performance panel in order to scaffold this degree of stra-
tegic readiness, and these actions could be implemented to 
reach the company’s goals, thus achieving the desired de-
gree of strategic readiness.
Key-words: Human Capital; Strategic Readiness of Intellectual Ca-
pital; Balanced Scorecard

1. Introdução
O progresso com novas tecnologias, principalmente aque-

las ligadas à informação e à telecomunicação, transformou 
radicalmente a maneira como as pessoas vivem e trabalham 
na sociedade da informação, bem como a maneira como as 
empresas tiveram de buscar novos pontos estratégicos para 
melhor se adaptarem a essa nova configuração e manter-
se competitivas. Diante desse fato, começaram os estudos 
sobre o capital intelectual (CI), os quais apontaram ser esse 
elemento um relevante recurso organizacional capaz de ala-
vancar essa competitividade (SVEIBY, �998; STEWART, 
�998; ANTUNES, 2000; ANTUNES & MARTINS, 2007). 
Hoje, pode-se dizer que as empresas que se dedicaram a dar 
uma atenção diferenciada a esse tipo de capital tornaram-se 
mais competitivas no mercado (KAPLAN & NORTON, 200�; 
OLIVEIRA & BEUREN, 2003; PEREZ & FAMÁ, 2006).

A partir da evolução dos estudos sobre o CI pode-se obter 
parâmetros para a análise de sua participação dentro das 
estratégias das empresas. Neste contexto, alguns estudos 
do CI focalizavam a sua prontidão perante a estratégia da 
empresa. Segundo Kaplan e Norton (2004a, p. 5), a pronti-
dão estratégica dos recursos intangíveis “é determinada por 
seu grau de contribuição para o desempenho dos processos 
internos críticos”. Nesta pesquisa, a prontidão estratégica 
está associada a quanto os ativos intangíveis — aqui, capital 
humano — de uma empresa estão em consonância com a 
estratégia competitiva (KAPLAN & NORTON, 2004a). Entre 
os instrumentos e metodologias para avaliar a prontidão es-
tratégica do capital humano, o presente trabalho restringiu-
se à utilização do Balanced Scorecard (BSC). O BSC facilita 
a visualização do capital humano existente na empresa em 
sua perspectiva de aprendizado e crescimento. A facilidade 
em utilizar o BSC consiste em que o sistema demonstra o 
que se tem, o que se quer e que mudanças serão feitas para 
chegar aonde se quer. 

Para entender o capital humano, cabe ressaltar a classifica-
ção do CI segundo Edvinsson e Malone (�998), para os quais 
tal capital pode ser dividido em duas categorias: capital estru-

tural e capital humano. O capital humano, sendo um dos tipos 
de capital que integra o CI, necessita atender às necessida-
des operacionais da empresa, ou seja, cumprir o objetivo para 
o qual foi destinado. Assim, é de suma importância mantê-lo 
em constante avaliação de desempenho estratégico, de modo 
que ele permaneça alinhado com a estratégia da empresa. 

Para uma melhor visualização de avaliação da prontidão 
do capital humano, será apresentado um estudo de caso feito 
na Gerência de Contabilidade e Controladoria (GECCO) da 
Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS). A SCGÁS 
é a empresa distribuidora do gás natural trazido da Bolívia. A 
gerência GECCO é responsável por todos os trabalhos, pro-
cedimentos e controles contábeis e também participa na ge-
ração de informações gerenciais para serem utilizadas como 
norte na tomada de decisão da equipe executiva. A aplicação 
do estudo de caso em uma só gerência da companhia visa 
simplificar a utilização do modelo de prontidão estratégica 
criado por Kaplan e Norton. Diante desse contexto, a per-
gunta que norteia este trabalho é: como se relaciona o capital 
humano da Gerência de Contabilidade e Controladoria com a 
estratégia da Companhia de Gás de Santa Catarina?

Com vistas a responder à pergunta de pesquisa proposta 
pelos autores do trabalho, o objetivo geral da investigação 
é identificar e demonstrar a prontidão estratégica do capital 
humano referente à gerência GECCO da SCGÁS, utilizan-
do a abordagem do BSC como instrumento de intervenção. 
Especificamente, pretendeu-se: (i) identificar os objetivos es-
tratégicos do capital humano para a gerência estudada; (ii) 
construir o Mapa Estratégico e o Painel de Desempenho do 
Capital Humano; e (iii) identificar o grau de prontidão estra-
tégica da gerência em cada objetivo estratégico. A pesqui-
sa justifica-se por demonstrar, em termos práticos, o que a 
prontidão estratégica do capital humano representa para a 
estratégia da empresa.

A relevância da pesquisa pode ser argumentada em ter-
mos das (i) contribuições teóricas e (ii) gerenciais que ela pre-
tende oferecer. Com relação a (i) a presente pesquisa tem por 
objetivo propiciar conhecimento quanto à operacionalização 
da proposta teórica de identificação da prontidão estratégica; 
com relação a (ii) busca-se oferecer um instrumento para iden-
tificar, mensurar e gerenciar a prontidão estratégica do capital 
humano das organizações, conferindo-lhes potencial de ali-
nhamento do capital humano à estratégia organizacional.

O presente artigo é organizado conforme explicado a se-
guir. Após esta primeira seção de caráter introdutório, a seção 
2 – Referencial Teórico – apresenta os eixos que informam a 
pesquisa, a saber: (i) capital intelectual, (ii) prontidão estratégica 
do capital humano e (iii) Balanced Scorecard; a seção 3 – Me-
todologia da Pesquisa – apresenta os procedimentos utilizados 
para a coleta e tratamento dos dados e o enquadramento meto-
dológico do presente artigo; a seção 4 – Estudo de Caso – apre-
senta, por meio da utilização da abordagem do BSC, a iden-
tificação da prontidão estratégica do capital humano referente 
à gerência GECCO da SCGÁS; a seção 5 – Considerações 
Finais – tece reflexões sobre o grau de prontidão estratégica do 
Capital Humano identificado, e faz recomendações para futuras 
pesquisas, a partir das limitações do estudo atual; finalmente, a 
seção 6 – Referências Bibliográficas – apresenta a bibliografia 
utilizada na pesquisa.
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Prontidão Estratégica do Capital Humano por meio da Abordagem Balanced Scorecard: 
um Estudo de Caso na Gerência de Contabilidade e Controladoria da Companhia de Gás de Santa Catarina

desempenho financeiro. Segundo Kaplan e Norton (2004a, 
p. 04), a avaliação dos ativos intangíveis sugere uma nova 
abordagem — “a mensuração do valor gerado por esses 
ativos se insere no contexto da estratégia”. Nesse contexto, 
uma organização pode avaliar se seus colaboradores estão 
motivados e em condições de atingir determinada meta. Por 
tal perspectiva, busca-se verificar o grau de alinhamento do 
CI à estratégia organizacional. Esse alinhamento é deno-
minado por Kaplan e Norton (ibid.) prontidão estratégica de 
uma empresa. 

 
2.2. Prontidão estratégica do capital humano

Assumindo-se que o CI é representado pelos elementos 
integrantes nas categorias Capital Estrutural, Capital de Clien-
te e Capital Humano e que a prontidão estratégica de uma 
empresa consiste no alinhamento do CI à estratégia organi-
zacional, é possível argumentar que a prontidão estratégica 
da organização será determinada por categorias. Assim, em 
cada categoria, será determinado o grau de contribuição dos 
elementos que a compõem no desempenho dos processos 
internos críticos (aqueles vinculados à estratégia organizacio-
nal). Observe-se que uma organização está alinhada quando 
todo seu pessoal tem um propósito comum, uma visão única, 
e entende como seu papel individual apóia a estratégia.

Kaplan e Norton (2004a) mencionam que a prontidão es-
tratégica da categoria Capital Humano (categoria analisada 
nesta pesquisa) consiste em saber se os colaboradores da 
organização possuem exatamente a habilidade necessária 
para realizar suas atividades. Conforme Kaplan e Norton 
(2004b, p. 223), a prontidão estratégica do capital humano 
consiste em um processo de quatro etapas: (i) identificação 
dos cargos de maior impacto para executar a estratégia; (ii) 
reconhecidos tais cargos, definição do “perfil do cargo” ou 
“perfil de competências”; (iii) após esses passos, avaliar a 
capacitação e as competências dos funcionários dos cargos 
estratégicos; e (iv) instituir um programa de desenvolvimento 
do capital humano. Todas essas etapas têm como funda-
mento demonstrar a diferença entre os requisitos necessá-
rios para tal cargo e sua capacitação atual, medindo, assim, 
o capital humano. Em outras palavras, objetivam avaliar se 
os colaboradores possuem a habilidade certa, na medida 
certa, para os cargos estratégicos. A Figura � ilustra o pro-
cesso (fluxo) para determinação da prontidão estratégica do 
capital humano. 

Essa avaliação permite ao funcionário visualizar seus 
objetivos, um feedback de sua competência e desempenho, 
bem como recomendações para seu futuro desenvolvimen-
to pessoal. A prontidão, segundo Kaplan (2004b, p. 2�6), é 
o quanto um ativo intangível atende às necessidades es-
tratégicas.

Segundo Becker (200�), os sistemas de mensuração efi-
cazes podem medir a capacidade do capital humano para a 
implementação da estratégia da empresa e servem a dois 
importantes objetivos: orientam o processo decisório em toda 
a organização e constituem a base para a avaliação do de-
sempenho. Essa mensuração não garante que cada empre-
gado seja capaz de expressar todo o processo de criação de 
valor, mas deve assegurar que todos os indivíduos compre-
endam com nitidez seu papel no processo.

2. Plataforma Teórica: Capital Intelectual, 
Prontidão Estratégica do Capital Humano e 
Balanced Scorecard

Nesta seção, apresenta-se a fundamentação teórica que 
informa o presente trabalho. Para tanto, serão discutidos os 
seguintes pontos: capital intelectual, prontidão estratégica do 
capital humano e a abordagem Balanced Scorecard.

2.�. Capital intelectual
O Capital Intelectual (CI) (tratado aqui também como Ati-

vo Intangível [AI]) de uma organização é constituído pelos 
bens não-materiais de uma empresa, tais como espírito em-
preendedor, processos administrativos e carteira de clientes. 
Observe-se, na literatura, a utilização de outros termos, tais 
como: recursos intangíveis, propriedade intelectual e gestão 
do conhecimento (CARVALHO & ENSSLIN, 2006). Acredita-
se que esta quantidade de terminologias se deve ao alto nível 
de interesse dos pesquisadores com relação a esse tópico. 

Assim como ocorre com as terminologias, também se ve-
rifica na literatura a manifestação de várias definições para 
CI (CARVALHO & ENSSLIN, 2006). A afiliação teórica desta 
pesquisa está em consonância como a noção formulada por 
Antunes (2006, p. 23): “Capital Intelectual está diretamen-
te relacionado aos elementos intangíveis resultantes das 
atividades e práticas administrativas desenvolvidas pelas 
organizações para se adaptarem e atuarem na realidade 
atual.” Noção essa informada por Crawford (�994), Brooking 
(�996), Stewart (�998 e 200�), Pablos (2002) e Lev (200�, 
2003, 2004).

O mesmo não ocorre em relação à elaboração de uma 
categorização geral dos elementos que compõem o CI. Os 
ativos são relacionados, basicamente, a funcionários, à es-
trutura interna e à estrutura externa, sendo apenas denomi-
nados de forma diferente por pesquisadores. Neste estudo, 
optou-se por utilizar a classificação de Stewart (�998), qual 
seja: Capital Humano, Capital Estrutural e Capital de Clien-
te. Os ativos relacionados ao capital humano são apresen-
tados como de difícil gerenciamento, pois não podem ser 
possuídos ou impedidos de ir para casa às �8 (dezoito) ho-
ras. Alguns exemplos de capital humano são: competência, 
qualificação, capacidade e/ou habilidades dos indivíduos, e 
eles geram menor valor potencial e efetivo para a organiza-
ção. Os ativos relacionados ao capital estrutural referem-se 
aos processos e procedimentos que ainda estão presentes 
após as �8 horas, como, por exemplo, as bases de dados e 
as rotinas organizacionais. Por fim, os ativos relacionados 
ao capital de cliente são basicamente as relações que a 
empresa estabelece com os clientes, fornecedores e par-
ceiros de negócios.

A partir dos exemplos citados de elementos de CI, fica 
evidente a impossibilidade de identificar, diretamente (em 
valores monetários), o impacto desses ativos intangíveis no 
desempenho financeiro da organização. Acredita-se, sim, 
ser possível identificar o impacto indireto por meio de ca-
deias de causa e efeito. Ou seja, caso a organização veri-
fique a melhora na qualidade de seus produtos, é possível 
atribuir essa qualidade a um treinamento específico que os 
funcionários realizaram. Tal melhora, por sua vez, deve ele-
var a satisfação e a lealdade do cliente, gerando um melhor 
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Fonte: adaptado de Kaplan e Norton (2004b, p. 23�).

Retornando à Figura �, verifica-se que o ponto de partida 
para vincular o CI à estratégia e ao desempenho da empresa 
é o mapa estratégico – ferramenta constituinte da aborda-
gem Balanced Socrecard. A subseção seguinte apresenta 
essa abordagem. 

2.3. Balanced Scorecard
Esta subseção apresenta a abordagem Balanced Sco-

recard (BSC), segundo a visão de Kaplan e Norton (�997, 
2000 e 2004b), que tem como propósito operacionalizar as 
estratégias para todos os níveis da instituição. Em linhas ge-
rais “o Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia 
das organizações num conjunto abrangente de medidas de 
desempenho que serve de base para um sistema de medi-
ção e gestão estratégica” (KAPLAN & NORTON, �997, p. 2). 
Nesse contexto, o BSC permite que uma organização obte-
nha um diagnóstico de suas decisões estratégicas, por meio 
de perspectivas que geralmente se relacionam. Para obter 
tal diagnóstico, a abordagem BSC busca focar e identificar o 
que é mais crítico, ou seja, esclarecer os objetivos estratégi-
cos da organização em um quadro abrangente de medidas 
— financeiras e não-financeiras — de desempenho.

 As medidas significam a simetria entre indicadores exter-
nos voltados para acionistas e clientes e as medidas internas 
dos processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e 
crescimento. Há um equilíbrio entre as medidas de resultado, 
as conseqüências das atividades decorridas e as medidas 
que definirão o desempenho futuro. O BSC conduz um con-
junto de objetivos das unidades de negócios, além de medi-
das financeiras sintetizadas.

O Balanced Scorecard colhe as atividades críticas na pro-
dução de valor, criadas por funcionários e executivos gabari-
tados e motivados da empresa, conservando o desempenho 
de curto prazo, por meio da perspectiva financeira, desven-
dando vetores para um excelente desempenho financeiro e 
competitivo, em longo prazo.

Os indicadores financeiros e não financeiros têm como en-
cargo atuar dentro do sistema de informações para os funcio-
nários da empresa em sua íntegra. Os empregados da linha 
de frente carecem entender as conseqüências financeiras 
de suas decisões e ações. Os altos executivos necessitam 
constatar os vetores do sucesso, em longo prazo. Kaplan 
e Norton (�997; p. 20) destacam que as empresas identifi-
cam que o Balanced Scorecard pode ser vantajoso para: (i) 

instruir e adquirir consentimento em relação à estratégia; (ii) 
transmitir a estratégia a toda empresa; (iii) alinhar as metas 
departamentais e pessoais à estratégia; (iv) unir os objeti-
vos estratégicos com metas de longo prazo e orçamentais 
anuais; (v) reconhecer e alinhar as iniciativas estratégicas; 
vi) efetuar correções estratégicas periódicas e sistemáticas; 
e, (vii) adquirir feedback para alcançar o discernimento da 
estratégia e aperfeiçoá-la. 

Medir é importante: “o que não é medido não é gerencia-
do” (KAPLAN & NORTON, 2004). O sistema de indicadores 
atinge drasticamente a conduta das pessoas dentro e fora 
da empresa. Se quiserem resistir e progredir na era da in-
formação, as empresas devem utilizar sistemas de gestão 
de medição de desempenho derivados e suas estratégias e 
capacidades (KIMARA, et al., �999, p. 4).

Segundo Norton e Kaplan (2004, pp. �9-28), o BSC inicia-
se com a identificação das perspectivas que serão conside-
radas. Na literatura, apresentam-se, como ponto de partida, 
as perspectivas financeiras, clientes, processos internos 
e crescimento e aprendizagem. A seguir, identificam-se os 
aspectos relevantes (objetivos estratégicos) dessas perspec-
tivas; na seqüência, verificam-se as possíveis relações de in-
fluência ou hipóteses estratégicas (causa e efeito), surgindo 
assim o mapa estratégico. Com o mapa, passa-se à elabora-
ção do painel balanceado (BSC), que geralmente apresenta 
as perspectivas, os objetivos estratégicos, os indicadores e 
as metas a serem perseguidas, por meio das iniciativas ou 
projetos (alternativas ou ações). Com o mapa estratégico e o 
painel balanceado corporativo, tem-se o primeiro princípio do 
BSC, ou seja, a tradução da estratégia em termo operacio-
nal. Observe-se que, dos cinco princípios formulados por Ka-
plan e Norton, o primeiro é o que está em consonância como 
o objetivo deste estudo, motivo pelo qual os quatro demais 
não serão aqui apresentados. 

Neste momento, retoma-se o Mapa Estratégico (ME) por 
ser ele o ponto de partida da identificação da prontidão estra-
tégica (Figura �). O ME é construído por um processo hierár-
quico top-down norteado pela missão e visão da organização. 
Alguns comentários podem ser tecidos com relação à cons-
trução do ME: (i) a estrutura do ME em quatro perspectivas 
distintas: financeira, do cliente, interna e de aprendizado e 
crescimento foram sugeridas por terem-se revelado adequa-
das a diversas organizações do setor privado; para as orga-
nizações do setor público e entidades sem fins lucrativos, as 

Mapa
Estratégico

0�- Identificar
funções 

estratégicas

02- Definir 
perfil de 

competência

03- Avaliar 
prontidão

estratégica

04- Relatório 
de prontidão 

do capital 
humano

05- Programa 
de desenvolvi-
mento do capi-

tal humano

Figura 1: Esquema para evidenciar a prontidão estratégica do capital humano
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perspectivas fiduciárias, cliente, interna e de aprendizado e 
crescimento têm sido um ponto de partida; (ii) a descrição de 
uma trajetória estratégica por meio da seqüência dos objeti-
vos, que se ligam através de relações de causa e efeito. Esta 
relação pode ser expressa por uma seqüência de afirmativas 
do tipo “se-então”. Essa relação pode ser verificada pela lei-
tura da estratégia através de um processo botton-up do ME, 
a saber: se a organização investe em seus colaboradores, 
então, esses passam a gerar produtos e serviços mais ino-
vadores; se os produtos e serviços gerados são inovadores, 
então, eles passam a atender e surpreender as expectativas 
dos clientes; se os clientes se sentem surpreendidos, então, 
respondem com maior consumo; se há um maior consumo, 
então, um objetivo financeiro da organização é atendido; e, 
(iii) a preocupação de que haja um equilíbrio entre os obje-
tivos de curto e longo prazo, financeiros e não financeiros, 
de desempenho internos e externos (KAPLAN & NORTON, 
�996, VIII). Tal preocupação é manifestada explicitamente 
em seu nome: Balanced Sorecard. 

De posse do Mapa Estratégico, que fornece as estraté-
gias da organização, bem como seus objetivos, cabe, agora, 
a elaboração do painel de desempenho. O painel de desem-
penho oferece como produto informações claras do que a 
organização poderia fazer para alcançar os objetivos críticos, 
que levariam a estratégia organizacional a ser bem-sucedi-
da. Além da tradução da estratégia em termos operacionais, 
através da identificação das ações (ou iniciativas estraté-
gicas, terminologia utilizada por KAPLAN & NORTON), o 
scorecard oferece informações sobre: pontos críticos para 
concentrar esforços para que a estratégia seja alcançada, 
representados pela terminologia objetivos; como o objetivo 
será medido ou em que bases será analisado; se o objetivo 
está contribuindo para o alcance da estratégia, representado 
pela terminologia indicadores; e o que/qual posição a organi-
zação espera alcançar, representado pela terminologia me-
tas. Finalmente o BSC é concluído com a sugestão de ações 
a serem implementadas para o alcance do objetivo rumo sua 
meta, representado pela terminologia iniciativas ou ações. 

Observe-se, também, que a presente pesquisa apresen-
tará somente a perspectiva do aprendizado e crescimento, 
que atende ao foco do trabalho. Essa escolha é justificada 
pelas palavras de Kaplan e Norton (2004b, p. �3): “[o]s ativos 
intangíveis descritos na Perspectiva de Aprendizado e Cres-
cimento do Balanced Scorecard são o alicerce da estratégia 
de qualquer organização, e as medidas constantes dessa 
perspectiva são os melhores indicadores antecedentes”. 

Segundo a perspectiva do aprendizado e crescimento, a 
execução de uma estratégia se introduz pela educação daque-
les que têm de realizá-la. Um processo de comunicação com 
vasto fundamento partilha com todos os empregados a estra-
tégia e os objetivos que eles têm de cumprir se quiserem que 
a estratégia seja bem-sucedida. Eventos como a distribuição 
de panfletos ou boletins e a manutenção de reuniões rotineiras 
devem dar força ao processo, proporcionando informações aos 
executivos e ao conselho de administração em termos específi-
cos e mostrando que as estratégias de longo prazo, planejadas 
para o sucesso competitivo, estão sendo estudadas.

 O conceito de crescimento do ser humano está baseado 
no propósito de que as pessoas devem fazer sempre servi-

ços cada vez com maior valor agregado. Isso denota a ne-
cessidade de usar cada vez mais o intelecto do indivíduo e 
menos a força braçal.

O princípio para a educação e o treinamento é a motiva-
ção do empregado da empresa, adquirida pelo gerenciamento 
do item de controle MORAL por todas as chefias da empresa. 
Becker (200�) explica que a educação e treinamento são di-
recionados de três formas: (i) treinamento no trabalho — são 
a educação e treinamento dirigidas pelos superiores hierár-
quicos, no ambiente de trabalho, da rotina do dia-a-dia, tendo 
como objetivos aplicar a experiência e o conhecimento no uso 
prático; (ii) autodesenvolvimento — este tipo de educação e 
treinamento é conduzido individualmente, por meio da aplica-
ção do próprio empregado, devendo, para isso ser instigado a 
resolver problemas; e (iii) treinamento em grupo — é o tipo de 
duração e treinamento veiculado a toda a empresa. Esse tipo 
de treinamento é projetado pelo departamento de treinamento 
ou por áreas especializadas: por exemplo, o treinamento em 
controle de qualidade é planejado pelo escritório de qualidade.

O enfoque deste trabalho é demonstrar se o nível de com-
petência necessário para os cargos estratégicos está em sin-
tonia com a capacidade dos responsáveis por tais cargos. A 
visão do Balanced Scorecard pela perspectiva aprendizado 
e conhecimento espelha o que é necessário, o que se tem e 
o que se pode fazer para chegar ao necessário. Com essa 
amplitude, o BSC facilita a visualização da realidade da em-
presa, mesmo não sendo na íntegra, proporcionando direcio-
nadores eficazes para as tomadas de decisões futuras. 

3. Metodologia de Pesquisa
Nesta seção, serão apresentados os procedimentos me-

todológicos para coleta e tratamento dos dados e o enqua-
dramento metodológico utilizado na presente pesquisa.

Para a coleta de dados, essa pesquisa baseou-se na uti-
lização de entrevistas, questionários e documentos cedidos 
pela SCGÁS. Foram feitas cinco diligências à sede adminis-
trativa da Companhia de Gás de Santa Catarina, localiza-
da no centro de Florianópolis, nos períodos entre 05/�2/06 
e �2/02/07, para obtenção de documentos e realização de 
entrevistas e aplicação dos questionários. 

As entrevistas foram semi-estruturas e somente aplica-
das ao gerente de contabilidade e controladoria, tendo como 
foco identificar as funções que exercem mais impacto em sua 
gerência, levando em conta a estratégia da SCGÁS. Sendo 
assim, as entrevistas forneceram as informações necessárias 
para identificar as funções estratégicas e os objetivos estra-
tégicos (etapa � do fluxograma para determinar a prontidão 
estratégica do capital humano da GECCO – Figura �). Após 
a identificação das funções estratégicas, os dados foram 
coletados no intuito de obter especificações (conhecimen-
to, habilidades e valores) para tais funções, construindo um 
perfil de competência para os cargos (etapa 2 do fluxograma 
para determinar a prontidão estratégica do capital humano da 
GECCO – Figura �). A etapa 3 do fluxograma para determinar 
a prontidão estratégica do capital humano da GECCO (Figura 
�) denomina-se “3-Avaliar a prontidão estratégica”, e para tal 
o passo seguinte foi a aplicação de cinco tipos de questioná-
rios com os quais se pretendia avaliar as habilidades, talen-
tos, treinamentos e conhecimentos para cada cargo. 
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Os tipos de questionários são os seguintes: 
(i) Avaliação do funcionário: este questionário consiste 

em avaliar individualmente cada funcionário da gerência. A 
avaliação foi feita com a entrega de um questionário para 
auto-avaliação. Após o preenchimento da auto-avaliação, 
procedeu-se a uma conversa com o supervisor ou gerente 
para obter um feedback de cada funcionário com vistas a 
compor um resultado mais fidedigno da avaliação individual. 
Os quesitos avaliados foram: (a) Produtividade – quantidade 
de bens ou serviços que a pessoa produz em determinado 
período, devendo-se efetuar uma comparação com os de-
mais integrantes da equipe e com as metas definidas; (b) 
Iniciativa – atitude que a pessoa toma diante de problemas 
ou situações inusitadas, procurando a solução por meio de 
procedimentos conhecidos ou inovadores; (c) Cooperação 
– maneira de se conduzir diante do grupo, colocando-se à 
disposição para participar de outra atividade além daquelas 
previstas; (d) Absenteísmo – ausência injustificada ao traba-
lho, comprometendo o andamento das atividades; ausências 
freqüentes, ainda que justificadas; ausências constantes ao 
posto do trabalho, sem justificativa, mesmo que a pessoa 
esteja presente na organização; e (e) Autodesenvolvimento 
– iniciativa para capacitar-se com recursos próprios; interes-
se em participar de treinamento, visando melhorar o desem-
penho; participar em programas de aprendizado de novas 
tecnologias e aprimoramento de habilidades. O resultado da 
avaliação individual foi obtido pela média ponderada da auto-
avaliação com o feedback do supervisor ou gerente (peso 
cinco) mais a média individual obtida pela avaliação do grupo 
(peso três) e o questionário objetivo (peso um). 

 (ii) Avaliação do supervisor: este questionário consiste 
em avaliar o supervisor de cada equipe, ou seja, avaliar os 
responsáveis pelos cargos estratégicos. A avaliação foi feita 
com a entrega de um questionário para cada funcionário da 
equipe do supervisor, com o qual a própria equipe avaliou 
seu próprio supervisor. Os quesitos avaliados foram: (a) Cria-
tividade – alternativas apresentadas para solucionar proble-
mas não usuais; (b) Liderança – maneira como o supervisor 
orienta o trabalho de seus subordinados; (c) Compreensão 
– capacidade de minimizar os problemas e de fazer com que 
as correções sejam vistas com naturalidade; (d) Orientação 
– se o “professor” do empregado o ensina a realizar da me-
lhor maneira as suas tarefas; e, (e) Confiança – segurança 
inspirada nas relações com o empregado. O resultado da 
avaliação do supervisor foi obtido pela média ponderada da 
avaliação do supervisor feita pelo grupo (peso seis) mais a 
avaliação do grupo (peso quatro).

(iii) Avaliação do grupo: este questionário consiste em 
avaliar o grupo subordinado de cada função estratégica. A 
avaliação foi feita com a entrega de um questionário conten-
do uma tabela. Cada colaborador do grupo subordinado a 
um coordenador deveria avaliar o seu companheiro de tra-
balho (do mesmo grupo, coordenado pela mesma pessoa), 
colocando o nome do funcionário na linha indicada na tabela. 
Para cada questão, o avaliador deveria colocar o valor re-
ferente a quanto o companheiro avaliado é qualificado para 
o quesito questionado. Vale ressaltar que a avaliação dos 
funcionários estava restrita aos seus companheiros de gru-
po, não havendo a possibilidade de uma auto-avaliação. Os 

quesitos avaliados foram: (i) Iniciativa – atitude que a pessoa 
toma diante de problemas ou situações inusitadas, procu-
rando a solução por meio de procedimentos conhecidos ou 
inovadores; (ii) Cooperação – maneira de se conduzir diante 
do grupo, colocando-se à disposição para participar de outra 
atividade além daquelas previstas; e (iii) Relações interpes-
soais – a interação em qualquer ambiente que seja nasce da 
aceitação, desprendimento e acolhimento; comunicação cla-
ra e objetiva; empatia; compreensão e habilidade para ouvir 
opiniões. O resultado da avaliação do grupo foi feito pela mé-
dia obtida de cada funcionário avaliado no grupo; em seguida 
fez-se a média ponderada da avaliação dos funcionários do 
grupo avaliado para obter a avaliação do grupo.

(iv) Avaliação do setor: este questionário consiste em ava-
liar toda a gerência de contabilidade e controladoria. A ava-
liação foi feita com a entrega de um questionário para cada 
supervisor e um questionário para o gerente. Os quesitos 
avaliados foram: (i) Prazo – observância dos prazos fixados 
para os grupos entregarem os insumos que vão compor o 
produto do grupo seguinte; e, (ii) Qualidade – apresentação 
e eficiência (não-devolução) do bem recebido. O resultado 
da avaliação do setor foi feito pela média ponderada da ava-
liação do setor feita pelos supervisores (peso quatro) mais a 
avaliação do setor feita pelo gerente (peso seis).

(v) Avaliação objetiva: o questionário objetivo apresen-
ta dez questões sobre teoria e prática da contabilidade. A 
avaliação é somente um complemento para a avaliação in-
dividual do funcionário. A nota foi obtida por regra de três 
entre o resultado da avaliação objetiva e o quadro de grau 
de satisfação estratégica (explicado a seguir) aplicado nos 
questionamentos anteriores.

Os questionários foram elaborados de quatro formas: (i) 
os quesitos respondidos no questionário que avaliava habi-
lidades, conhecimentos e valores foram interpretados pelo 
seu grau de satisfação estratégica da seguinte forma: (�) 
péssimo, (2) ruim, (3) regular, (4) bom, e (5) ótimo, formando 
assim uma escala de Likert de grau 5, como observa Richar-
dson (�999); (ii) no questionário, foram utilizadas questões 
objetivas de múltipla escolha [a,b,c,d,e]; (iii) no questionário, 
foram utilizadas questões objetivas do tipo certo ou errado; e 
(iv) no questionário, foram utilizadas questões objetivas para 
investigar os itens destacados. 

Os resultados foram transcritos em percentuais aplicando 
uma regra de três em que a média 5 (cinco) é considerada 
�00 (cem) de prontidão estratégica. Aplicada a regra de três 
e obtidos os resultados, estes foram transcritos nos índices 
destacados na perspectiva aprendizado e crescimento do 
BSC produzido, com o objetivo de utilizá-los como base para 
o desenvolvimento da prontidão do capital humano. A inter-
pretação do resultado será informada pela escala ordinal: 
(0-20,00) péssimo; (20,0�-40,00) ruim; (40,0�-60,00) regular; 
(60,0�-80,00) bom; e, (80,0� a �00) ótimo.

A presente pesquisa possui caráter descritivo-explorató-
rio e constitui um estudo de caso, uma vez que os autores 
buscam analisar, com profundidade, um objeto específico 
– Gerência de Contabilidade e Controladoria (GECCO) da 
Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) – com vistas 
a identificar e demonstrar a prontidão estratégica do capital 
humano referente à gerência GECCO. É descritiva, pois visa 
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descrever características dos ativos intangíveis, capital inte-
lectual, capital humano, prontidão estratégica, prontidão es-
tratégica do capital humano e sistema de gestão estratégica 
Balanced Scorecard (BSC), observando, registrando, com-
parando e interpretando os fatos que demonstrem a relação 
da prontidão estratégica do capital humano com a estraté-
gia da empresa SCGÁS. É exploratória, pois investiga, com 
profundidade, os elementos que virão por se configurar na 
prontidão estratégica do capital humano referente à gerên-
cia GECCO da SCGÁS, em termos de identificar as funções 
estratégicas da organização, definir o perfil de competência 
dos cargos, verificar as habilidades, talentos, treinamentos e 
conhecimentos dos funcionários para cada cargo, entre ou-
tros elementos. No que tange à identificação da prontidão 
estratégica do capital humano, a fonte de coleta dos dados 
é de natureza primária e secundária (RICHARDSON, �999), 
pelo fato de os dados terem sido coletados por meio de en-
trevistas e questionários e junto a documentos cedidos pela 
SCGÁS. A abordagem metodológica utilizada pode ser clas-
sificada como quali-quantitativa. Quantitativa, uma vez que 
faz uso de instrumental estatístico quando dos cálculos da 
Avaliação: do funcionário, do supervisor, do grupo, do setor e 
objetiva; e quando da representação dos resultados em per-
centuais para indicar a prontidão estratégica da perspectiva 
aprendizado e crescimento; qualitativa, quando da elabora-
ção das escalas constantes nos questionários: Likert; objeti-
vas de múltipla escolha; e, objetivas do tipo certo ou errado. 
Como instrumento de intervenção para a identificação e de-
monstração da prontidão estratégica da GECCO, fez-se uso 
da abordagem do Balanced Scorecard (BSC). 

4. Estudo de Caso: Identificação da Prontidão 
Estratégica do Capital Humano Referente à 
Gerência GECCO da SCGÁS

Esta seção tem como propósito apresentar a aplicação do 
estudo de caso.

4.�. Breve histórico da Companhia de Gás de Santa 
Catarina – SCGÁS

A Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS, socie-
dade de economia mista criada em 25 de fevereiro de �994 
através da Lei nº 8.999/93, possui como objeto a distribuição 
de gás natural canalizado, com exclusividade, a todo o Esta-
do de Santa Catarina, conforme estabelece a Lei 9.493/94, 
que promulga a concessão desse serviço. 

Até 3� de março de 2000, a companhia encontrava-se em 
fase pré-operacional, iniciando parcialmente suas atividades 
de distribuição de gás a partir do mês de abril de 2000. O con-
trato de concessão para exploração dos serviços de distribui-
ção de gás canalizado em todo o Estado de Santa Catarina 
foi firmado em 28 de março de �994, com prazo de vigência 
de 50 (cinqüenta) anos, contados a partir dessa data. 

No exercício de 2005, foram distribuídos pela SCGÁS 472 
milhões de metros cúbicos de gás natural, passando de �42 
clientes existentes no início de 2004 para 2�0 clientes utili-
zando efetivamente o gás natural no final do exercício. A rede 
de distribuição da companhia é formada por nove unidades 
denominadas “ESTAÇÕES DE RECEBIMENTO – ER” e 6�2 
quilômetros de ligações para o fornecimento de gás natural.

A gerência de contabilidade e controladoria (GECCO), o 
foco do estudo de caso aplicado, iniciou seus trabalhos com 
um grupo de três funcionários, após o cancelamento do con-
trato de prestação de serviços contábeis que a companhia 
tinha com terceiros. Hoje a empresa conta com um grupo de 
oito funcionários, sendo um gerente e dois coordenadores. 
Os trabalhos executados pela gerência consistem em prepa-
ração e controle orçamentário, lançamento e expedição de 
notas fiscais e guias de recolhimento de impostos e contri-
buições, controles gerenciais de custos, elaboração das de-
monstrações contábeis fiscais e gerenciais e outros serviços 
de ordem administrativo-contábil.

Na visão gerencial, a GECCO tem como função vital for-
necer informações financeiras e econômicas que facilitam a 
tomada de decisões vitais para o crescimento da empresa 
por parte da diretoria executiva. O tópico seguinte apresenta 
a coleta, análise e interpretação dos dados coletados no es-
tudo de caso efetuado na referida gerência.

4.2. Coleta, análise e interpretação de dados
A coleta dos dados foi realizada mediante aplicação e ta-

bulação dos cinco questionários, conforme já informado na 
seção 3. Para fins de ilustração, passa-se à demonstração da 
análise e interpretação dos dados obtidos com a aplicação do 
questionário “(i) Avaliação do funcionário”. Para tal, proceder-
se-á à avaliação do supervisor “A”. O quadro � abaixo ilustra 
as respostas obtidas para o quesito ABSENTEÍSMO.

Quadro 1: Extrato do questionário (i) Avaliação do funcionário

Variáveis de prontidão do 

capital humano
Situação

Auto-avaliação Real Ideal Feedback

ABSENTEÍSMO

Passo bastante tempo circu-

lando na área de trabalho e 

acompanho as atividades do 

grupo que participo?

3 4 3

Estou sempre presente no 

meu posto de trabalho?

5 5 5

Fonte: dados da pesquisa.

A análise dos dados acima ocorreu da seguinte maneira: (i) 
obteve-se a média aritmética da situação real com o feedback. 
Optou-se pela média aritmética entre a situação real e feedba-
ck, por considerar subjetiva a obtenção do resultado da avalia-
ção, assim enfatizando em 50% cada opinião dada à avaliação. 
Nesse exemplo, seria {[(3+5)/2]+[(3+5)/2]}/2 = 4,00; e (ii), obtida 
a média, calculou-se uma regra de três tendo por referência o 
valor 5 como equivalente a �00. Nesse caso, a equação seria 
X = (4,00x�00)/5. Assim, o resultado dessa equação é o valor 
de 80,00. A leitura dessa pontuação, considerando a escala 
adotada — (60,0�-80,00) bom — pode ser interpretada da se-
guinte forma: o funcionário avaliado apresenta um índice de 
absenteísmo bom; isso significa que ele está na maioria das 
vezes presente em seu posto de trabalho. 
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Para realçar um comparativo do que o funcionário realmen-
te quer visualizar como meta, utilizou-se a coluna IDEAL. Os 
cálculos foram procedidos conforme o que foi demonstrado 
acima, sendo utilizados somente os valores aplicados na co-
luna IDEAL. Demonstrando o cálculo da coluna IDEAL, tem-
se a seguinte equação: (4+5)/2 = 4,50. Donde a equação para 
obtenção do valor é X = (4,50x�00)/5, cujo resultado é o valor 
90,00%. Observando o indicador ideal de ABSENTEÍSMO, há 
uma diferença de �0% entre a sua situação presente e a ob-
jetivada. Esse índice será um parâmetro para as avaliações 
que ocorreram no futuro, quando do monitoramento do grau de 
prontidão estratégica do capital humano da gerência GECCO.

Considerando que a presente pesquisa objetiva explorar 
a questão do capital humano, pelo viés da prontidão estraté-
gica da gerência GECCO da SCGÁS, a próxima seção apre-
senta os resultados obtidos. 

4.3. Prontidão estratégica do capital humano referente 
à gerência GECCO da SCGÁS

Com base nos dados obtidos por meio da aplicação e ta-
bulação dos cinco questionários, foi possível construir o mapa 
estratégico e o painel do capital humano relativo ao supervisor 
“A” e relativo a toda a gerência GECCO, demonstrando, assim, 
a prontidão estratégica do capital humano referente à gerência 
GECCO da SCGÁS. Conforme apresentado na introdução e 
na plataforma teórica do presente artigo, a prontidão estratégica 
será demonstrada por meio do desenvolvimento de três etapas, 
quais sejam: (i) identificar os objetivos estratégicos do capital 
humano para a gerência estudada; (ii) construir o Mapa Estra-
tégico e o Painel de Desempenho do Capital Humano; e (iii) 
identificar o grau de prontidão estratégica da gerência. 

O Quadro 2 abaixo contempla os resultados da etapa (ii) 
para o supervisor “A”.

No Quadro 2 visualizam-se os quesitos — indicadores 
informados pelos objetivos estratégicos — que compõem 
o perfil requerido para a função de supervisor, quais sejam: 
criatividade, iniciativa, liderança, compreensão, orientação, 
confiança e conhecimentos contábeis. Observe-se que os 
objetivos estratégicos foram identificados junto ao gerente da 
GECCO por meio de entrevistas semi-estruturadas; os que-

sitos/indicadores foram derivados desses objetivos estraté-
gicos.Visualiza-se, também, o desempenho do supervisor 
“A” em cada um desses indicadores; desempenho esse que 
permite diagnosticar que esforços para o desenvolvimento 
de sua criatividade (65,00%) devem ser direcionados; o que 
não se faz necessário nos indicadores referentes a iniciativa 
(86,67%) e confiança (85,00%) que apresentam um desem-
penho satisfatório. Observe-se que na parte direita do Qua-
dro 2 se apresenta uma ação para melhorar o desempenho 
no objetivo estratégico que gerou o indicador criatividade, por 
meio do programa de desenvolvimento do capital humano. 

Com o mapa construído, passa-se à elaboração do painel 
de desempenho, que apresenta as perspectivas, os objeti-
vos estratégicos, os indicadores e as metas a serem perse-
guidas, por meio das ações identificadas, conforme Quadro 
3. A primeira coluna do Quadro 3 apresenta a perspectiva 
investigada: Aprendizado e Crescimento. A segunda coluna 
apresenta os objetivos estratégicos do capital humano para 
a gerência GECCO (primeira das três etapas para a identifi-
cação da prontidão estratégica), informados pelo gerente da 
GECCO: Desenvolvimento pessoal, Interação com o traba-
lho dos companheiros, Iniciativa e participação em decisões, 
Apreciação do líder, Trabalho em equipe orientada, Funcio-
nários mais presentes e Criatividade nos trabalhos execu-
tados. Observe-se, aqui, que os objetivos estratégicos são 
referentes à gerência e não só ao supervisor “A”, motivo pelo 
qual outros indicadores, que não foram contemplados no 
Quadro 2 acima, serão, agora, contemplados. Todas estas 
informações têm sua origem em um dos cinco questionários 
desenvolvidos e aplicados. A terceira coluna apresenta os 
indicadores que representam os objetivos estratégicos da 
GECCO. A quarta coluna apresenta o desempenho, em ter-
mos numéricos, do supervisor “A” em cada um dos indicado-
res (observe-se que o procedimento de cálculo é o mesmo 
que o demonstrado para o indicador Absenteísmo na subse-
ção 4.2). A quinta coluna apresenta a meta de desempenho 
desejada para cada um dos indicadores, conforme informa-
ção do gerente da GECCO. Finalmente, a sexta coluna apre-
senta as ações identificadas para melhoria do desempenho 
atual rumo à meta desejada. 
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Quadro 2 – Mapa Estratégico para evidenciar a prontidão estratégica do supervisor “A”:

Fonte: dados da pesquisa. 

Mapa
Estratégico 
de Capital 
Humano

Supervisor
A

Criatividade; iniciativa; 
liderança; compreensão; 
orientação; confiança e 

conhecimentos contábeis

Criatividade:  65,00
Iniciativa:   86,67
Liderança:   77,50
Compreensão:  76,67
Orientação:  77,50
Confiança:  85,00
Conhecim. contábeis:  68,50

O resultado da avaliação  
da prontidão do supervisor 
A demonstra que a pessoa 
responsável por esse cargo 
detém de boas qualidades 
na execução de tal função. 
Em destaque, a criatividade 

como pontoregulador de 
sua gestão.  A confiança 
de seus subordinados 

referente aos seus valores, 
conhecimentos e habilida-
des e respalda o seu ponto 

forte.

Como meta a empresa deveria 
adotar para todos os indicado-
res um índice meta de 90,00 

pontos. A partir desta definição 
a meta é elaborar um programa 

de desenvolvimento  na qua-
lificação do aperfeiçoamento 
da criatividade, por exemplo, 
a empresa poderia expor o 

supervisor A na elaboração de 
informativos sobre trabalhos 
prestados a empresa e sua 

relevância
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Perspectiva Objetivos Estratégicos Indicadores Atual Metas Ações Identificadas

APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO

Desenvolvimento pessoal Autodesenvolvimento
 dos funcionários

67,50 90,00 Treinamentos estágios

Interação com o trabalho dos 
companheiros

Cooperação 93,33 85,00 Participação em decisões do grupo, 
flexibilidade nas funções

Iniciativa e participações em 
decisões

Iniciativa 86,67 85,00 Autonomia nas tomadas de decisões. 
Remuneração por resultado

Apreciação do líder Liderança e con-
fiança

79,38 93,75 Manter o que se tem perante os cargos 
líderes

Trabalho em equipe orientada Compreensão,
orientação e 
relacionamentos

77,08 92,85 Preservar o respeito e tolerância para 
com os companheiros

Funcionários mais presentes Absenteísmo 80,00 90,00 Aumentar o controle de presença dos 
funcionários

Criatividade nos trabalhos 
executados

Criatividade 65,00 90,00 Incentivar a criação de relatórios infor-
mativos sobre os trabalhos exercidos no 
setor e sua importância para a empresa

Fonte: dados da pesquisa.

Com base no Quadro 3, verifica-se que, do total dos sete 
objetivos estratégicos da GECCO, o supervisor “A” apre-
senta um excelente grau de prontidão estratégica em dois 
deles — cooperação e iniciativa —, uma vez que para o 
indicador cooperação o desempenho atual corresponde 
a 93,33%, quando a meta foi estabelecida em 85,00%; já 
para o indicador iniciativa, o desempenho atual correspon-
de a 86,67%, quando a meta foi estabelecida em 85,00%. 
Entretanto, nos demais indicadores, verifica-se que o su-
pervisor “A” não está alinhado à estratégia organizacional, 
o que indica necessidade de ações que alavanquem esse 
desempenho. Ações essas já identificadas na última coluna 
do Quadro 3. 

Quadro 4: Painel de Desempenho para evidenciar a prontidão estratégica da Gerência de Contabilidade e Controladoria

Perspectiva Objetivos Estratégicos Indicadores Atual Metas Ações Identificadas

APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO

Desenvolvimento pessoal Autodesenvolvimento
 dos funcionários

70,00 90,00 Treinamentos estágios

Interação com o trabalho dos 
companheiros

Cooperação 78,62 85,00 Participação em decisões do grupo, 
flexibilidade nas funções

Iniciativa e participações em 
decisões

Iniciativa 76,60 85,00 Autonomia nas tomadas de decisões. 
Remuneração por resultado

Apreciação do líder Liderança e 
confiança

88,44 96,88 Manter o que se tem perante aos cargos 
líderes

Trabalho em equipe orientada Compreensão,
orientação e 
relacionamentos

86,96 93,93 Preservar o respeito e tolerância para 
com os companheiros

Funcionários mais presentes Absenteísmo 73,57 82,50 Aumentar o controle de presença dos 
funcionários

Criatividade nos trabalhos 
executados

Criatividade 72,50 95,00 Incentivar a criação de relatórios infor-
mativos sobre os trabalhos exercidos no 
setor e sua importância para a empresa

Fonte: dados da pesquisa.

Para dar conta do objetivo geral desta investigação — iden-
tificar e demonstrar a prontidão estratégica do capital humano 
referente à gerência GECCO da SCGÁS —, faz-se necessário 
desenvolver a terceira e última: identificar o grau de prontidão 
estratégica do supervisor “A”, que resultou em 84,04%.

Considerando que o objetivo da presente pesquisa o traba-
lho é identificar e demonstrar a prontidão estratégica do capital 
humano referente à gerência GECCO da SCGÁS, o Quadro 4 
abaixo apresenta o painel de desempenho da mesma. Justifica-
se a demonstração, inicial, da prontidão estratégica do supervi-
sor “A”, uma vez que o grau de alinhamento do CH à estratégia 
organizacional é, aqui, entendido em termos da capacidade de 
os colaboradores desempenharem bem sua função. 
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Prontidão Estratégica do Capital Humano por meio da Abordagem Balanced Scorecard: 
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Quadro 2 – Mapa Estratégico para evidenciar a prontidão estratégica do supervisor “A”:

Fonte: dados da pesquisa. 

Quadro 3: Painel de Desempenho para evidenciar a prontidão estratégica do supervisor “A”

pensar_41_miolo.indd   41 31/10/2008   13:51:30



42 

CRC-RJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 

Com base nos procedimentos apresentação na seção 3, 
a equação para avaliação do setor – GECCO – é a seguinte: 
{[(qualidade gerente + PRAZO gerente)/2]x6 + [(qualidade su-
pervisor A + prazo supervisor A)/2 + (qualidade supervisor B 
+ prazo supervisor B)/2]x4}/�0, ou seja, {[(95,00+80,00)/2]x6 
+ [(75,00+60,00)/2 + (65,00 + 80,00)]x4}/�0 = 80,50%. Sen-
do assim, a prontidão estratégica da gerência GECCO é de 
80,50%, donde se pode concluir que:

�. O trabalho em equipe orientada é bastante eficaz devi-
do à orientação dos supervisores (A e B);

2. A apreciação do líder mostra o quanto os funcionários 
supervisionados confiam nas orientações dadas pelos seus 
supervisores;

3. O desenvolvimento pessoal não é explorado como de-
via ser; 

4. A criatividade nos trabalhos executados é superficial 
pelo fato dos funcionários exercerem trabalhos rotineiros;

5. A prontidão estratégica do capital humano da gerência 
apresenta um índice favorável para excelente, mas não ple-
namente eficaz para a execução de uma estratégia.

Demonstrado o balanced scorecard (aqui representado pelas 
informações advindas do Quadro 4) da gerência de contabilida-
de e controladoria, observou-se que sua utilização depende de 
uma orientação ampla dos responsáveis pela sua implantação. 
Uma simples colocação do balanced Scorecard (mapa e painel) 
em um mural de fácil visualização, sem as devidas orientações 
para os funcionários da empresa, não o torna eficaz.

Em linhas gerais pode-se argumentar que a Gerência 
de Contabilidade e Controladoria da Companhia de Gás de 
Santa Catarina está alinhada, ou seja, seus colaboradores 
entendem a contribuição de sua função e a desempenham 
de forma a apoiar a estratégia da empresa. Esta afirmativa é 
justificada face ao grau de prontidão estratégica identificado 
em cada objetivo estratégico e na avaliação dos funcionários 
e supervisores. Observe-se ainda que o gap entre o grau de 
prontidão estratégico atual e o grau meta parece passível de 
minimização. Essa preocupação pode ser associada aos ob-
jetivos estratégicos autodesenvolvimento dos funcionários e 
criatividade, uma vez que esses se configuram com maior 
grau de discrepância entre o desempenho atual e o dese-
jado. Para auxiliar esse alinhamento, a coluna “ações iden-
tificadas”, no painel de desempenho, apresenta ações que 
poderiam ser implementadas para alcançar tais objetivos e, 
assim, atender ao grau de prontidão estratégico desejado. 

5. Considerações Finais
Conforme anunciado na seção introdutória deste artigo, o 

presente trabalho se propôs a explorar a questão do capital 
humano (CH) pelo viés da prontidão estratégica de uma Ge-
rência de Contabilidade e Controladoria (GECCO) da Com-
panhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS), operacionaliza-
da por meio da abordagem do Balanced Scorecard (BSC). 

Neste momento, pode-se retornar à pergunta que norteou o 
trabalho: como se relaciona o capital humano da gerência de 
contabilidade e controladoria com a estratégia da Companhia 
de Gás de Santa Catarina?, e ao objetivo geral: identificar e 
demonstrar a prontidão estratégica do capital humano refe-
rente à gerência GECCO da SCGÁS, utilizando a abordagem 
do BSC como instrumento de intervenção. Os resultados da 

pesquisa desenvolvida foram alcançados a partir da aplicação 
dos conceitos e da abordagem do BSC, por meio da constru-
ção do mapa estratégico e do painel de desempenho com os 
dados coletados na GECCO da SCGÁS, o que tornou viável a 
identificação da prontidão estratégica de capital humano da or-
ganização analisada, em termos de 80,50%, donde se verifica 
o alinhamento do CH à estratégia organizacional.

Especificamente, a pesquisa: (i) identificou os objetivos estra-
tégicos do capital humano para a gerência estudada; entre eles, 
citam-se: Desenvolvimento pessoal (representado pelo indicador 
autodesenvolvimento dos funcionários), Interação com o trabalho 
dos companheiros (representado pelo indicador cooperação), Ini-
ciativa e participação em decisões (representado pelo indicador 
iniciativa), Apreciação do líder (representado pelo indicador lide-
rança e confiança), Trabalho em equipe orientada (representado 
pelo indicador compreensão, orientação e relacionamento), Fun-
cionários mais presentes (representado pelo indicador absenteís-
mo) e Criatividade nos trabalhos executados (representado pelo 
indicador criatividade); (ii) construiu o Mapa Estratégico do Capital 
Humano – ilustrado no Quadro 2 para o supervisor “A”; e (iii) iden-
tificou o grau de prontidão estratégica da GECCO em 80,50% e 
em cada objetivo estratégico, a saber, respectivamente: 70,00%; 
78,62%; 76,60%; 88,44%; 86,96%; 73,57%; 72,50%. Observe-se 
que esta mensuração permite identificar o grau de contribuição 
de cada objetivo da GECCO para a estratégia da SCGÁS. 

Adicionalmente a pesquisa também identificou a prontidão 
estratégica do supervisor “A”, uma vez que o grau de alinha-
mento do CH à estratégia organizacional foi, aqui, entendido 
em termos da capacidade de os colaboradores desempenha-
rem bem sua função. O grau de prontidão foi identificado em 
84,04%, o que, em linhas gerais, caracteriza um alinhamento à 
estratégia organizacional. Em termos pontuais, a proposta apre-
sentada neste artigo oferece informações a respeito de quais 
objetivos estratégicos o supervisor “A” se encontra desalinhado 
da estratégia da SCGÁS, ou seja, o desempenho do supervisor 
“A” no que diz respeito aos objetivos Desenvolvimento dos fun-
cionários, Apreciação do líder, Trabalho em equipe orientada, 
Funcionários mais presentes e Criatividade nos trabalhos exe-
cutados deve ser alavancado em direção à meta estabelecida. 
Tal ilustração oferece subsídios para o processo de gerencia-
mento e direcionamento da estratégia organizacional.   

Observe-se que o mapa apresentado tem como principal 
benefício o apoio no processo decisório, pois identifica o per-
fil de competências estratégicas e avalia a necessidade de 
melhoria contínua das competências. Quanto ao BSC, seu 
enfoque foi criar indicadores-metas de melhoria para a ge-
rência e visualizar as ações que podem ser tomadas. Vale 
ressaltar que o BSC auxilia no controle das ações que não 
obtiveram resultados positivos. 

Como limitações deste estudo, citam-se: (i) o trabalho restrin-
giu-se à identificação do grau de prontidão estratégica da gerên-
cia GECCO e (ii) as possibilidades de respostas aos questioná-
rios foram de natureza fechada e idênticas a todas as questões. 

A partir das limitações apontadas, sugerem-se os seguin-
tes tópicos para futura pesquisa: (i) identificação da prontidão 
estratégica do capital intelectual em todas as gerências da 
SCGÁS; (ii) utilização de questionários onde cada questão 
apresenta possibilidades de respostas individuais, de forma 
a melhor refletirem o pensamento do avaliador. 
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Recife – PE
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Resumo
A presente pesquisa aborda a comercialização e contabiliza-

ção dos créditos de carbono através de projeto de Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) e seus reflexos no patrimô-
nio das empresas, além de esclarecer as alternativas contábeis 
possíveis no tratamento dos referidos eventos. O estudo utiliza 
o método dedutivo e apresenta uma abordagem qualitativa, 
desenvolvida com caráter exploratório, visando a um maior 
entendimento do assunto, sendo desenvolvido a partir de uma 
revisão bibliográfica. O Brasil não tem compromisso de redução 
de emissões dos GEEs, pois é considerado um país em desen-
volvimento e sua energia é considerada limpa. Nesse contexto, 
são criadas oportunidades para que as organizações dos pa-
íses desenvolvidos invistam no potencial exportador do Brasil 
de créditos de carbono. Sob essa perspectiva, conclui-se ser 
necessário, para que se possa dar a transparência almejada 
às informações de natureza contábil referentes aos créditos de 
carbono, uma adequação das Normas Contábeis, por meio do 
Conselho Federal de Contabilidade, no sentido de padronizar o 
tratamento e a evidenciação das informações originadas pelas 
vendas ou aquisição dos créditos de carbono.
Palavras-chave: Protocolo de Quioto, Créditos de Carbono, Infor-
mação Contábil.

Abstract
The present research approaches the commercialization 

and accounting of the carbon credits through project of Cle-
an Development Mechanism (CDM) and its consequences in 
the patrimony of the companies, beyond clarifying the possible 
countable alternatives in the treatment of the related events. 
The study it uses the deductive method, presents a qualitati-
ve boarding, developed with exploratory character, aiming at 
a bigger agreement of the subject, being developed to leave 
of a bibliographical revision. Brazil does not have commitment 
of reduction of emissions of the GEEs, therefore a developing 
country is considered and its energy is considered clean. In this 
context, chances are created so that the organizations of the 
developed countries invest in the exporting potential of Brazil 

of carbon credits. Under this perspective, one concludes to be 
necessary, so that if it can give the transparency longed for 
to the information of referring countable nature to the carbon 
credits, an adequacy of the Countable Norms, by means of 
the Federal Advice of Accounting, in the direction of if stan-
dardizing the treatment and the disclosure of the information 
originated for sales or acquisition of the carbon credits.
Key words: Social Responsibility. Social Balance. Disclosure.

1. Introdução
Antes da Revolução Industrial, tinha-se a visão de que o 

crescimento econômico era sinônimo de exploração dos re-
cursos ambientais, levando os países desenvolvidos a não se 
preocupar com o meio ambiente. Todavia, aquela idéia me-
canicista de que o meio ambiente servia apenas como fonte 
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de matéria-prima e receptáculo dos resíduos do processo de 
industrialização vem gradativamente sendo substituída por 
uma postura mais responsável, pois, devido ao crescimento 
desordenado do processo industrial, a degradação ambiental 
se acelerou em níveis preocupantes, desencadeando uma 
série de problemas, entre os quais se pode citar o aqueci-
mento global do planeta, também conhecido como “efeito es-
tufa”. (SEIFFERT, 2005; FRANCO, �999; STEAD; STEAD, 
2000; HAWKEN; LOVINS; LOVINS, �999).

Há alguns anos, com as novas constatações científicas 
alarmantes sobre o aquecimento global, os principais países 
considerados poluidores do meio ambiente, pressionados 
pela mídia e organizações, passaram a discutir o assunto. De 
acordo com os estudos realizados pelo Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change, o qual reúne mais de 200 cientistas 
de diversos países e áreas de conhecimento, as principais 
conseqüências decorrentes do aquecimento global são: a) a 
elevação do nível dos oceanos; b) o derretimento das geleiras 
e das calotas polares; c) a perda da biodiversidade da fauna 
e flora; d) o aumento da incidência de doenças transmissíveis 
por mosquitos e outros vetores (malária, febre amarela e den-
gue, por exemplo); e) a mudanças no regime de chuvas; f) a 
intensificação de fenômenos climáticos extremos (tais como 
secas, inundações, ciclones e tempestades tropicais); g) a de-
sertificação e perda de áreas agriculturáveis; h) o acirramento 
dos problemas relacionados ao abastecimento de água doce; 
i) o aumento de fluxos migratórios de animais.

A urgência de medidas preventivas e de recuperação da 
natureza tornou-se uma obrigação mundial; no entanto, a 
sua adoção não é uma questão de simples solução, pois os 
países teriam de se adaptar a um processo de crescimento 
da industrialização sem agressão ao meio ambiente. Nesse 
sentido, a edição n.º 3 de 2007 da revista Deutschland apre-
sentou os dados do relatório anual de 2006, realizado pelo 
economista britânico Nicholas Stern, onde ele demonstrou 
claramente que a humanidade arcará com as conseqüências 
se não mudar seus hábitos.

Diante da complexidade desses eventos, a Organização 
das Nações Unidas tem promovido há mais de uma década 
grandes reuniões para debater o assunto e encontrar solu-
ções eficazes visando reduzir a emissão de gases que pro-
vocam o aquecimento global. Como fruto dessas reuniões, 
vários acordos foram firmados entre os países participantes, 
com destaque para o Protocolo de Quioto em �997, o qual 
regulamenta a defesa global do clima.

Na Conferência de Quioto foi definido o conceito de “se-
qüestro de carbono” com o objetivo de conter e reverter o 
acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera e frear o efeito 
estufa. Segundo Ribeiro (2005), há uma preocupação tácita 
dos membros do Protocolo de determinar que a transferên-
cia de tecnologia dos países desenvolvidos para aqueles que 
estão em desenvolvimento ocorra de forma segura e saudá-
vel sob o ponto de vista ambiental. Os países em desenvol-
vimento são de fato os mais vulneráveis à mudança climáti-
ca, em função de terem historicamente menor capacidade 
de responder à variabilidade natural do clima (CONEJERO, 
2006). No entanto, mesmo com essa particularidade, as 
empresas e os governos de países em desenvolvimento en-
contraram no combate à poluição uma fonte alternativa para 

aumentar as suas receitas e reduzir as emissões de gases 
do efeito estufa (MARTINEZ, 2007). Trata-se da comerciali-
zação de créditos de carbono, pois estes projetos podem ser 
vendidos por corretores ambientais especializados, sendo 
permitido aos executores do projeto vender créditos antes de 
eles serem realmente gerados. De fato, com o propósito de 
alcançar metas de Quioto, os compradores somente estarão 
autorizados a usar créditos depois que estes tenham sidos fi-
xados e estejam em execução contratos de responsabilidade 
associados aos acordos (COSTA, 2004).

Os diferenciais positivos do Brasil neste mercado só se 
realizarão se existir um ambiente propício ao desenvolvimen-
to de novos negócios e a atribuição da devida importância 
por parte das autoridades governamentais, dos empresários 
e da sociedade como um todo aos compromissos ambientais 
de redução do efeito estufa (CONEJERO, 2006).

Diante do exposto, esta pesquisa tem o objetivo precípuo 
de responder à seguinte indagação: como funciona a comer-
cialização dos créditos de carbono no mercado nacional e 
como a contabilidade pode contribuir para a melhoria da 
qualidade da informação gerada nesse processo?

O Brasil tem muito a ganhar com o mercado de carbo-
no, podendo receber e desenvolver projetos de Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo (MDL) em função de suas 
características naturais (ROCHA, 2005). Essa situação traz 
perspectivas econômico-financeiras positivas não só para as 
entidades públicas como também para as empresas que te-
nham ou possam vir a ter atividades ambientais relacionadas 
com as reduções certificadas de emissões de carbono. No 
ranking dos países em número de projetos que geram cré-
ditos de carbono registrados pela Organização das Nações 
Unidas, a Índia se apresenta em primeiro lugar. O nosso país 
é o segundo, seguido pela China, em terceiro.

A justificativa da pesquisa visa, em primeiro lugar, escla-
recer a comercialização dos créditos de carbono a partir do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, a fim de que se possa 
estimular cada vez mais a entrada de empresas nesse merca-
do em prol da preservação do meio ambiente. Além deste fato, 
o estudo visa evidenciar a importância da contabilidade nesse 
processo, pois os projetos de MDL para redução ou remoções 
dos Gases do Efeito Estufa (GEEs,) implementados com su-
cesso geram novas opções de títulos no mercado financeiro, 
e a movimentação entre as partes envolvidas geram direitos e 
obrigações, receitas e despesas, afetando o patrimônio e o re-
sultado da companhia, que devem ser corretamente tratados 
do ponto de vista contábil (RIBEIRO, 2005).

2. Procedimentos Metodológicos
O método adotado como base científica neste trabalho será 

a pesquisa qualitativa com objetivo exploratório. De acordo 
com Deslandes (�994), a pesquisa qualitativa trabalha com um 
universo de percepções, significados, aspirações, crenças, va-
lores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Segundo Dias 
e Manem (�994), a pesquisa qualitativa caracteriza-se pela in-
vestigação como fonte direta de dados no ambiente natural, 
constituindo-se o pesquisador no instrumento principal; é uma 
pesquisa descritiva, em que os investigadores se interessam 
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mais pelo processo do que pelos resultados, e examinam os 
dados de maneira indutiva privilegiando o significado. 

O trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório, 
pois busca levantar informações sobre determinado obje-
to, delimitando assim um campo de trabalho e mapeando 
as condições de manifestações desse objeto (SEVERINO, 
2007). Gil (�996) completa mencionando que a pesquisa ex-
ploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais claro, sendo que 
o objetivo principal das pesquisas exploratórias é o aprimora-
mento de idéias ou a descoberta de intuições.

3. Conceito e Formação dos Créditos de
Carbono

3.�. O Protocolo de Quioto 
O Protocolo de Quioto foi assinado em �997 e entrou em 

vigor em �6 de fevereiro de 2005. Representa um tratado 
internacional que regulamenta a Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança de Clima (CQNUMC), tendo 
como objetivo a redução das taxas de emissão de gases do 
efeito estufa na atmosfera. 

O Protocolo estabelece que os países desenvolvidos, 
principais responsáveis pela poluição do planeta, reduzam 
as emissões dos gases de efeito estufa em 5% abaixo dos 
níveis de �990, para o primeiro período de compromisso, o 
qual compreende os anos de 2008 a 20�2. Esse compromis-
so, com vinculação legal, promete produzir uma reversão da 
tendência histórica de crescimento das emissões iniciadas 
nesses países há cerca de �50 anos. No âmbito do Protocolo, 
o sistema de metas de emissões foi refinado para aplicar-se a 
“um período de comprometimento” em vez de se aplicar a um 
ano específico, e um conjunto de percentagens de redução de 
emissões foi acordado, para este primeiro período.

Cada país recebeu uma meta diferente de redução dos ní-
veis de poluição, devendo, contudo, ser mantida a meta global 
estabelecida. A Alemanha, por exemplo, tem de reduzir até 
20�2 um percentual de 2�% sobre as emissões de todos os 
seis importantes gases que causam o efeito estufa. Caso um 
país não consiga cumprir ou deseje rever os compromissos 
estabelecidos nesse primeiro período de compromisso, um 
novo sistema de negociações será estabelecido. 

Como destaca Calsing (2005), uma das grandes inova-
ções do Protocolo foi justamente definir metas próprias para 
cada país e vincular o cumprimento dessas normas com me-
didas sancionatórias, fazendo assim com que a Convenção 
ganhe em eficácia e efetividade. 

Vale ressaltar que dos 28 artigos do Protocolo merecem 
destaque a proposta de um sistema nacional para a estima-
tiva das emissões de gases do efeito estufa e da quantidade 
de gases removida pelos sumidouros, regiões cuja dinâmica 
ambiental é capaz de absorver os GEEs; a busca por trans-
ferência de tecnologias ambientalmente seguras de proprie-
dade pública; e a criação, no setor privado, de um ambiente 
propício à promoção dessas tecnologias (ARAÚJO, 2007).

Os países signatários do Protocolo foram classificados 
por suas diferenças econômicas, sociais e de nível de de-
senvolvimento. Desta forma, houve a formação de dois 
grandes grupos, os quais foram denominados “Partes”, as 

quais foram assim distribuídas:
• Partes Anexo I: compostas pelos países desenvolvidos, 

ricos e industrializados, e alguns países com sua economia 
em transição, como a Rússia e a Europa Oriental;

• Partes não Anexo I: compõem o restante dos países, em 
sua maioria países em desenvolvimento.

Araújo (2007, p. �4) menciona que o Protocolo tem como 
missão “alcançar a estabilização da concentração de gases 
na atmosfera, reduzindo sua interferência no clima e, portan-
to, contribuindo para a sustentabilidade do planeta”. Com o 
objetivo de cumprir os compromissos assumidos, o artigo 6º 
do Protocolo determina que:

[...] qualquer Parte incluída no Anexo I pode transferir para 
ou adquirir de qualquer outra dessas Partes unidades de re-
dução de emissões resultantes de projetos visando à redu-
ção das emissões antrópicas por fontes ou o aumento das 
remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito es-
tufa em qualquer setor da economia.

O Protocolo estabeleceu ainda três mecanismos inovadores, 
conhecidos como “Mecanismos de Flexibilização”. São eles:

�. Comércio de Emissões – CE (Emissions Trading – ET);
2. Implementação Conjunta – IC (Joint Implementation 

– JI) e;
3. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (Clean 

Development Mechanism – CDM). 
Esses mecanismos têm por objetivo ajudar os países do 

Anexo I a minimizar o custo para alcançarem suas metas de 
emissão, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 
países cujo custo marginal de abatimento seja menor do que 
em seus próprios territórios. No caso do MDL, também existe 
a finalidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável 
dos países em desenvolvimento.

O Comércio de Emissões é um sistema global de compra 
e venda de emissões de carbono. Esse mecanismo, estabe-
lecido pelo artigo �7 do Protocolo, baseia-se no esquema de 
mercado Cap-and-Trade, já usado nos Estados Unidos para a 
redução do dióxido de enxofre, responsável pela chuva ácida. 
Por esse modelo, são distribuídas cotas (ou permissões) de 
emissão que podem ser comercializadas, ou seja, aqueles pa-
íses que conseguem emitir menos do que suas cotas de emis-
são podem vender as cotas não utilizadas àqueles que não 
conseguem limitar suas emissões ao número de suas cotas. 

No caso do mercado de cotas de carbono do Protocolo de 
Quioto, as permissões são denominadas Unidades Equiva-
lentes Atribuídas, (Assigned Amount Units – AAUs) e podem 
ser transacionadas sob regras específicas. Esse mercado é 
destinado exclusivamente aos países do Anexo I, que podem 
comercializar apenas parte das suas emissões relativas ao 
período 2008 a 20�2.

Pelo mecanismo de Implementação Conjunta, proposto 
inicialmente pelos Estados Unidos, qualquer país do Ane-
xo I pode adquirir, de outro país desse Anexo, Unidades de 
Redução de Emissões (Emission Reduction Units – ERUs), 
resultantes de projetos destinados a diminuir as emissões ou 
Unidades de Remoção (Removel Units – RMUs) para remo-
ções, por sumidouros, dos gases de efeito estufa, e computar 
as ERUs e RMUs em suas cotas de redução de emissões. 

Araújo (2007) ressalta que o objetivo desse mecanismo é 
facilitar e tornar mais barato para cada país chegar à sua meta 
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de redução de emissões de gases de efeito estufa, bem como 
gerar commodities a serem utilizadas no mercado internacio-
nal de emissões de carbono. Esse mecanismo também é de 
exclusiva aplicação entre os países do Anexo I.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) envol-
ve países desenvolvidos e em desenvolvimento, e por este 
motivo consiste numa grande oportunidade para as empresas 
brasileiras que pretendem desenvolver programas de redução 
de emissão, principalmente no que se refira às energias reno-
váveis e a projetos de aumento de eficiência energética. 

3.2. Os Certificados de Redução de Emissões 
A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental define 

os Certificados de Redução de Emissões (Certified Emission 
Reduction – CERs) como documentos emitidos pelo Con-
selho Executivo da CQNUMC no âmbito do Protocolo de 
Quioto. Os referidos documentos provam que determinado 
projeto traduziu o seqüestro ou a absorção de gás carbônico 
ou a redução de emissão de gases de efeito estufa por meio 
de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Araújo (2007) destaca que os CERs são emitidos por uma 
organização credenciada e correspondem a reduções que 
decorram da implementação de um projeto, sem a existência 
do qual as emissões seriam mais elevadas.

O parágrafo 5º do artigo �2º do Protocolo de Quioto re-
laciona os requisitos essenciais para que projetos em MDL 
resultem na obtenção de Certificados de Redução de Emis-
são de Carbono, negociáveis no Mercado de Carbono. São 
eles: a) Participação voluntária aprovada por cada Parte en-
volvida; b) Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo 
relacionados com a mitigação da mudança do clima; c) Re-
duções de emissões que sejam adicionais ás que ocorreriam 
na ausência da atividade certificada do projeto.

A participação em um projeto de MDL deve ser voluntária, 
ou seja, para dar ensejo à obtenção de CERs, a implantação 
de projetos de MDL não pode ser imposta; deve decorrer do 
livre-arbítrio daqueles que neles se envolverão; deve ter ve-
rificabilidade do beneficio efetivo produzido, e só podem ser 
certificadas reduções que não poderiam ser viabilizadas por 
meio de outros que não os de MDL.

Os Certificados de Redução de Emissões têm prazos de 
validade que podem ser no máximo de �0 anos, para proje-
tos de período fixo, ou de sete anos, para projetos de período 
renovável, os quais são renováveis por até três períodos de 
sete anos, totalizando 2� anos.

4. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo está previsto 

e regulamentado no artigo �2º do Protocolo de Quioto. Sua 
origem se deu após grandes discussões serem geradas por 
partes dos países membro do não-Anexo I (liderados pelo 
Brasil), os quais não podiam realizar e receber projetos, pois 
a comercialização estava restrita aos países membros do 
Anexo �. Neste período, surgiu uma proposta apresentada 
pelos negociadores brasileiros da criação do Fundo de De-
senvolvimento Limpo (FDL), o qual seria destinado aos paí-
ses em desenvolvimento, e que, após algumas modificações, 
originou o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

A adoção do MDL não implica a substituição do mecanis-

mo de Implementação Conjunta; entretanto, espera-se que 
os próximos projetos de colaboração entre Países Anexo I e 
não-Anexo I ocorram no âmbito de MDL.

Por meio desse mecanismo, os países desenvolvidos po-
dem optar por financiar a redução da emissão fora de seus 
territórios, notadamente em países em desenvolvimento, onde 
os custos de tal redução são menores. Esse tipo de mecanis-
mo foi estruturado a partir do princípio “Poluidor Pagador”, no 
qual se prevê a cobrança de uma taxa para alguma iniciativa 
de correção daquela poluição. (ARAÚJO, 2007).

Podem participar dos projetos em MDL as Partes do Anexo 
I, não Anexo I ou entidades públicas e privadas dessas Partes, 
desde que por elas devidamente autorizadas. O parágrafo 2º 
do referido dispositivo explicita o seu duplo objetivo:

Prestar assistência às partes não anexo I, da Convenção 
– Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, 
para que viabilizem o desenvolvimento sustentável através 
da implantação da respectiva atividade de projeto e contri-
buam para o objetivo final da Convenção e, por outro lado, 
prestar assistência às Partes do Anexo I.

 
Observa-se no texto apresentado que o MDL contempla si-

multaneamente os interesses dos países desenvolvidos, maio-
res poluidores, e os dos países em desenvolvimento. Enquan-
to estes recebem investimentos para recuperação de suas 
áreas naturais degradadas, beneficiando-se de atividades de 
projetos que resultem em reduções certificadas de emissões e 
da transferência de tecnologias sustentáveis ecologicamente, 
aqueles pagam as suas dívidas ambientais, podendo utilizar-
se das reduções certificadas de emissões para contribuir com 
o cumprimento de seus compromissos quantificados de limi-
tação e redução de emissões, de acordo com o artigo 3º do 
Protocolo de Quioto.

Ribeiro (2005, p. 2�) menciona que o MDL representa 
uma medida sujeita a críticas, porque admite a continuidade 
de grandes poluidores:

Argumenta-se que, ao invés de conhecimentos tecnológicos, 
pode faltar vontade política e econômica para alocar recursos 
em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de pro-
dução limpa, tendo em vista a existência de parques indus-
triais inteiros que estão em pleno funcionamento, apesar de 
serem poluentes. Medidas como essas — reformular proces-
sos operacionais inteiros —, geram, certamente, impactos no 
resultado das empresas e, conseqüentemente, na economia 
dos países, podendo fazer com que alguns percam posição 
de destaque mundial, em razão da resistência dos referidos 
países em procurar substituir suas tecnologias atuais.

A mesma autora lembra que, embora seja passível de crí-
tica, o MDL representa o único meio, no momento, que pode 
canalizar recursos para viabilizar algum grau de contenção da 
degradação do meio ecológico e social. Assim sendo, o “direi-
to de poluir” é a compensação dada aos países desenvolvidos 
para que auxiliem os países em desenvolvimento.

Araújo (2007, p. 29) menciona que o comércio de créditos 
de carbono se baseia em projetos que seqüestrem ou redu-
zam o volume de CO2 na atmosfera. Através dele, países de-
senvolvidos comprariam créditos de carbono, em tonelada de 
CO2 equivalente, de países em desenvolvimento.

Entre os diversos segmentos de mercado que poderão se 
beneficiar do comércio dos créditos de carbono, na esfera do 
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MDL, destaca-se: a) Projetos de recuperação de gás de aterro 
sanitário, de gás de autofornos, biodigestor e outros gases; b) 
Energias limpas (biomassa, PCHs, eólica, solar etc.); c) Tro-
ca de combustíveis (óleo x gás, biomassa, etc.); d) Eficiência 
energética e eficiência em transporte (logística); e) Melhorias/
tecnologias industriais: cimento, petroquímica, fertilizantes, 
etc.; f) Projetos florestais (reflorestamento ou florestamento).

Com o objetivo de alcançar o sucesso na comercialização 
dos créditos de carbono, é importante traçar uma metodo-
logia do projeto, obtendo como produto final um Plano de 
Negócios de Carbono e MDL. Será possível também estabe-
lecer alianças com futuros parceiros, conseguir financiamen-
tos e créditos com os bancos, captar investimentos com ca-
pitalistas de risco e orientar os empregados e colaboradores 
a trabalhar em uma mesma direção. 

5. O Mercado de Carbono

5.�. Estrutura do Mercado
Com o início da operação do mercado da União Européia e 

com a ratificação do Protocolo de Quioto em 2005, o mercado 
de carbono recebeu um forte estímulo de crescimento. Gutier-
rez (2007) menciona que, independentemente do mercado em 
que estejam inseridas, as transações comerciais de carbono, 
em todos os seus segmentos, incluem tanto os mercados de 
licença de emissão, alocadas num regime de metas (Cap-
and-Trade), como os mercados que negociam as reduções de 
GEE, originadas da implementação de projetos que visam a 
essa redução, baseados em projetos que incluem o MDL. 

O principal representante do sistema de negociações do tipo 
Cap-and-Trade é a União Européia, no qual os países europeus, 
em uma primeira fase, devem reduzir em 5% suas emissões, 
através dos planos de alocação determinados pela Comissão 
Européia. O não-cumprimento ocasionará numa multa no valor 
de 40 euros por tonelada excedente de carbono. No segmento 
de redução GEE através de projetos, esse mercado em 2004 
registrou um crescimento de 38% em relação ao ano anterior, 
através dos instrumentos de implementação conjunta e MDL. 
As transações baseadas nessa categoria podem ser: a) Para 
atender aos compromissos do Protocolo de Quioto ou a outros 
compromissos mandatários; b) De adesão voluntária, em que 
empresas, por razões estratégicas de mercado, pactuam metas 
de emissão; c) De varejo, em que empresas e indivíduos, numa 
demonstração de atitude correta ou no desejo de promover 
marcas de produtos e serviços amigáveis ao clima, negociam 
em geral pequenas quantidades de carbono.

Nos mercados de licenças de emissão, três são as fontes 
geradoras de custos de transação: �) o processo de busca e de 
geração da informação necessária para que as partes vende-
dora e compradora se encontrem; 2) o processo de negociação 
entre as duas partes; e 3) a implementação da operação e o seu 
monitoramento, neste caso, se não houver uma agência gover-
namental encarregada exclusivamente dessa função. 

De acordo com dados de 2004 do Banco Mundial, as tran-
sações baseadas em projetos que geram créditos passaram 
de menos 30 milhões de toneladas de gás carbônico (CO2), 
no período de �996-2002, para 78 milhões de toneladas de 
CO2, em 2003. Os principais compradores são empresas 
japonesas, o governo da Holanda (por meio de programas 

específicos e/ou instituições intermediárias) e o Carbon Fi-
nance Business (por meio do Prototype Carbon Fund e do 
Community Development Carbon Fund). Juntos representam 
88% do volume transacionado no período 2003-2004.

Nos primeiros meses de 2004, os principais vendedores de 
créditos de carbono foram os países em desenvolvimento, com 
cerca de 93% do volume transacionado. Segundo dados do 
Banco Mundial, entre 2005 e 2006, o continente asiático foi res-
ponsável pela negociação de 32% dos créditos de carbono co-
mercializado no mundo, tendo o continente europeu como seu 
principal interessado (compradores). A China é responsável por 
6�% das ofertas, seguido da Índia com �2%. Na América Lati-
na, o total comercializado corresponde a apenas �0%, sendo o 
Brasil responsável por 4% da oferta de créditos de carbono.

5.2. Bolsa de Mercadorias e Futuros e Mercado de 
Carbono

O mercado de carbono na Bolsa de Mercadorias e Futuros 
(BM&F) é um ambiente eletrônico com o objetivo de viabilizar 
de forma transparente e segura o fechamento de negócios que 
envolvam os certificados de redução de emissões de crédito 
de carbono, proporcionados por projetos no âmbito do MDL.

A BM&F é uma entidade regulada pela Comissão de Valo-
res Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil que oferece ao 
mercado ambiente eqüitativo e organizado para negociação 
de instrumentos destinados à proteção de risco de entidades 
agroindustriais e financeiras. 

As operações são realizadas por leilões eletrônicos, via 
web, e agendados pela BM&F a pedido de entidades públicas 
ou privadas que desejam ofertar seus créditos de carbono no 
mercado. Cada leilão realizado é estruturado de acordo com 
as características específicas da oferta, e as regras de nego-
ciações adotadas são divulgadas ao mercado por meio de 
anúncios públicos, disponíveis na página da BM&F. A divul-
gação também ocorre através dos principais vendors interna-
cionais associados à Bolsa de Mercadorias e Futuros.

Atualmente, o mercado de carbono na BM&F possibilita a ne-
gociação de créditos à vista. Com isso, os leilões somente são 
agendados após a aprovação pelo Conselho Executivo do MDL, 
órgão da ONU responsável pela aprovação de projetos de MDL 
e pela emissão dos certificados correspondentes. Os créditos de 
carbono são negociados na plataforma desenvolvida pela Bolsa. 
Por meio dela, é possível implementar dois tipos de negocia-
ções: os leilões e as sessões contínuas de negociações.

6. Os Créditos de Carbono e Sua Classifica-
ção Contábil

Segundo Ribeiro (2005), os créditos de carbono possuem 
acentuadas características de ativo, visto que representam 
benefícios econômicos futuros que possibilitarão à empresa 
o alcance de metas do Protocolo de Quioto.

O International Accoounting Standards Board (IASB), atra-
vés do Pronunciamento Internacional 38 (IAS 38) em seu pa-
rágrafo �0, tratou os Ativos Intangíveis como identificáveis, 
passíveis de controle e com expectativas de benefícios eco-
nômicos futuros. Seguindo este raciocínio, Ribeiro (2005) en-
tende que os créditos de carbono são intangíveis porque são 
identificáveis, e a sua quantificação pode ser feita por órgãos 
nacionais e supranacionais, gratifica seus detentores indepen-
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dentemente da forma de aquisição e gera benefícios futuros 
na medida em que auxilia no cumprimento de metas de redu-
ções das emissões. Todavia, a autora alerta que esses títulos 
correm o risco de ser utilizados em benefícios dos resultados 
operacionais e políticos daqueles que os adquiriram

Os créditos de carbono também podem vir a assumir a ca-
racterística de passivos. Segundo Ribeiro (2005), esses pas-
sivos estão presentes nas empresas dos países do Anexo I, 
que se comprometeram a reduzir suas emissões de gases, 
para que assim possam atingir suas metas, principalmente 
nos casos em que se faz a negociação antecipada dos títu-
los.Uma parte desta obrigação se cumprirá com a redução 
efetiva de seus poluentes, e outra parte será cumprida com a 
aquisição das CERs de países em desenvolvimento.

Costa (2000) salienta a necessidade de vincular obriga-
ções aos títulos de CERs comercializados, enfatizando que é 
preciso assegurar-se de que as transações financeiras ocor-
ram antes de serem atendidos todos os benefícios ambien-
tais, devendo existir obrigações contratuais que assegurem a 
armazenagem e a responsabilidade vinculadas a uma arma-
zenagem por períodos mais curtos do que o contratado.

Prado Jr. e Saidel apud Ribeiro(2005) ressaltam a respon-
sabilidade dos vendedores perante a operação e sua obriga-
ção de oferecer garantias, seguros e/ou aceitar cláusulas de 
multa, caso a redução prometida e a comercializada não se 
efetivem, e, por este motivo, a comercialização desses títulos 
gera um passivo para seus vendedores.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da 
Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T�5, regulamentou 
as informações acerca de como a entidade deve evidenciar 
as informações de natureza social e ambiental, estabelecen-
do: a) Os investimentos e gastos com manutenção nos pro-
cessos operacionais para a melhoria do meio ambiente; b) 
Os investimentos e gastos com a educação ambiental para 
empregados terceirizados, autônomos e administradores da 
entidade; c) Os investimentos e gastos com educação am-
biental da comunidade; d) Os investimentos e gastos com 
outros projetos ambientais; e) A quantidade de processos 
ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a enti-
dade; f) Os valores das multas e das indenizações relativas a 
matéria ambiental, determinadas administrativa e/ou judicial-
mente; e g) Os passivos e contingências ambientais.

Ainda segundo a referida norma, as informações contá-
beis contidas nas Demonstrações de Informação de Natu-
reza Social e Ambiental são de responsabilidade técnica do 
contabilista registrado no CFC, devendo ser indicadas àque-
las que tiveram os dados extraídos de fontes não-contábeis, 
evidenciando o critério e o controle para garantir a integridade 
da informação. A Demonstração de Informação de Natureza 
Social e Ambiental deve ser objeto de revisão por auditor in-
dependente e ser publicada com o relatório deste quando a 
entidade for submetida a este procedimento.

O IASB tem discutido a forma mais adequada para a 
contabilização dos direitos de emissões de créditos de car-
bono, fato que originou o International Financial Reporting 
Standard 3 (IFRIC 3) em 2003. Este documento se configu-
ra como complemento ao Pronunciamento Internacional 38, 
que trata dos ativos intangíveis. Segundo Ribeiro (2005), os 
participantes podem comprar ou vender as emissões, de for-
ma que poderá existir um mercado para tal. 

Assim, uma vez que a empresa consegue atingir sua meta 
estabelecida pelo Protocolo de Quioto através da redução da 
emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa, recebe 
créditos de carbono que poderão ser vendidos, formalizando 
assim o Ativo. Caso contrário, a empresa que não atingir a 
sua meta terá de comprar títulos de carbono, gerando assim 
uma obrigação que formaliza o Passivo. Este esquema está 
representado na figura �, a seguir:

Figura 1 – Créditos de carbono: ativo versus passivo

Fonte: elaboração própria.

A distribuição dos créditos se faz no início do ano, e no 
final deste mesmo ano se verifica se as emissões são reais. 
A empresa que desejar participar deverá entregar ao governo 
uma quantidade de permissões equivalentes ao volume de 
emissões realizadas, fato esse que pode implicar, dependendo 
do desempenho individual, complemento ou sobras. Ribeiro 
(2005) resume a proposta de contabilização dos créditos nos 
pontos a seguir: a) Os direitos de emissão de poluentes são 
ativos intangíveis, devendo ser reconhecidos nas demonstrações 
contábeis, de acordo com o IAS 38; b) Quando as permissões 
forem alocadas pelo governo por um valor menor do que o valor 
justo, a diferença entre este e o valor pago deve ser contabilizada 
como uma Concessão Governamental, de acordo com o IAS 
20; c) O passivo correspondente à obrigação de entregar títulos 
representativos do direito de emissões ou de se submeter a uma 
penalidade deve ser reconhecido pelos participantes, conforme 
as determinações do IAS 37, que aborda o tratamento que deve 
ser dado às provisões, passivos e ativos contingentes. Essa 
provisão deve ser constituída com base no valor de mercado 
dos títulos de permissões. 

Os ativos devem ser reconhecidos pelo custo de aquisição, 
que representam o valor justo do momento de compra, valor 
pela qual o ativo pode ser transacionado em condições 
normais de venda, de acordo com o IAS 38.

De acordo com Ribeiro (2005), esses ativos devem passar 
pelo teste de recuperabilidade para verificação do potencial 
de benefícios que ainda possuem ao final de cada período. 
As penalidades podem ter várias formas: desembolso de 
dinheiro, reduções de permissões no período seguinte e/ou 
restrições de operações.

Conforme o IAS 20, o tratamento implica que a concessão 
registrada no ativo tenha como contrapartida um resultado 
diferido no patrimônio líquido, no grupo de reservas de capital 
que, na seqüência, são transferidos para lucros acumulados, 
de acordo com o consumo dos créditos de carbono.

Para Ribeiro (2005), considerando uma transação em que a 
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empresa tivesse de pagar para adquirir os títulos, teria um ativo 
intangível em contrapartida à saída de recursos financeiros, 
e, ao mesmo tempo, o passivo deveria ser constituído para 
representar as obrigações de entrega dos títulos ao final do 
período, tendo como contrapartida uma conta de despesa. 
Caso a aquisição fosse gratuita, a contrapartida do ativo seria 
o patrimônio líquido. O que se espera é que seja registrado 
um ativo intangível em função da aquisição dos títulos e 
um passivo em função da obrigação de entrega na data da 
prestação de contas, ambos avaliados com a mesma base. 
Adicionalmente, deve ser considerada sua natureza a curto e 
longo prazo, principalmente no caso dos ativos.

O ano de 2005 foi o primeiro da aplicação de regra IFRIC 3, 
e, segundo Ribeiro (2005), ao final dele é que os problemas se 
configuraram. Uma das propostas entre as discussões sobre 
o referido documento do IASB, em fevereiro de 2005, foi a 
alteração do IAS 38, permitindo que os ativos intangíveis fossem 
registrados pelo valor justo da data de encerramento do balanço 
e que os ganhos e perdas fossem imputados ao resultado.

De acordo com Rober (2007), o Pronunciamento 
Internacional IAS 38 define um ativo intangível como “um ativo 
não monetário identificável sem substância física, mantido 
para uso na produção do fornecimento de bens ou serviços, 
para ser alugado a terceiros, ou para fins administrativos”. 

Para o reconhecimento e contabilização de um ativo 
intangível, o IAS 38 condiciona à exigência de preencher a 
definição de um ativo intangível e à possibilidade de estimar o 
custo desse ativo com segurança. Além disso, a entidade deve 
avaliar a probabilidade da geração de benefícios econômicos 
futuros por esses ativos que representem a melhor estimativa 
da administração em relação ao conjunto de condições 
econômicas que existirão durante a vida útil do ativo.

As discussões nos casos das transações com as permissões 
das emissões revelaram a grande imaturidade do mercado e 
da sociedade sobre o melhor caminho a ser seguido. Ainda 
segundo Ribeiro (2005), a forma como as transações estavam 
sendo realizadas (regime anual para aquisição e prestação de 
contas) demonstra que o ativo gerado é de curto prazo e o 
passivo se forma no mesmo prazo. 

Em função do acima descrito, dispõe-se que o método de 
valorização seja o mesmo para os dois (ativos e passivos) e 
que o valor de mercado é um instrumento bastante apropriado 
para demonstrar o real desempenho da organização. Assim, 
fica evidenciada a dificuldade embutida nesta discussão, 
tendo em vista que os ativos intangíveis são registrados como 
sendo direitos de emissões, mesmo que sejam passíveis de 
aquisição e de consumo anual, devendo ser registrados pelo 
valor de aquisição. 

Ao mesmo tempo, o passivo deveria existir para registrar 
o valor das obrigações de entrega de títulos representativos 
do direito de emitir poluentes ao final do período, sendo 
que a avaliação deveria ser feita pelo valor de mercado, 
estabelecendo-se tratamentos opostos para o mesmo evento. 
Desta maneira, espera-se que seja realizada uma revisão do 
documento para, no mínimo, estabelecer o mesmo método 
de avaliação para os dois elementos, já que ambos afetam a 
situação patrimonial das empresas. 

Para Costa (2000), o objetivo desta contabilização é 
determinar o valor ambiental dos projetos para a diminuição 

dos gases do efeito estufa. Desta maneira, é freqüente o caso 
em que a contabilização do valor ambiental de um projeto 
de mitigação dos GEE’s se confunda com o acordo para o 
financiamento do projeto ou a comercialização dos créditos. 

Levando em consideração que os projetos de MDL são 
baseados tanto na quantidade de carbono seqüestrado, absorvido 
na atmosfera, quanto na duração do estoque, os sistemas de 
contabilização devem estar aptos a refletir a natureza temporal 
deste tipo de projeto (em oposição aos projetos de redução 
de emissões, em que a contabilização é baseada apenas na 
quantidade de emissões de carbono evitadas). 

Segundo Costa (2000), no caso dos projetos florestais, 
existem três tipos de sistema de contabilização propostos 
para calcular o potencial de mitigação do GEE, quais sejam: 
a) Método de troca de estoques; b) Média da capacidade de 
armazenagem; e c) Métodos de contabilização baseados em 
toneladas/ano.

Ainda segundo o mesmo autor, os métodos “a” e “b” estão 
unicamente baseados no valor da remoção do carbono da 
atmosfera, creditados como e em que tempo isso ocorra. Sem 
levar em consideração a duração da armazenagem, qualquer 
liberação de carbono, a exemplo das colheitas, deverá ser 
compensada em sua totalidade pelo executor do projeto. 

Costa (2000) ainda comenta que o método “c” é baseado 
na suposição científica de que, se uma tonelada de carbono 
é armazenada por certo período de tempo, eventualmente 
se poderá calcular o efeito dessa emissão, alcançando uma 
“equivalência” com as emissões evitadas. 

Outrossim, a contabilização das receitas e despesas 
relacionadas aos créditos de carbono também apresenta 
controvérsias. 

O problema do reconhecimento da receita associada aos 
créditos de carbono não reside no valor, mas sim em quando 
deve ser reconhecida, pois existem duas possibilidades de 
reconhecimento: (�) no ponto de emissão do certificado, 
ou (2) no ponto de venda dos CERs. Diante da questão do 
reconhecimento da receita gerado pelos créditos de carbono, 
Ferreira et al. (2007) afirmam que a receita de carbono será 
registrada pelo valor dos títulos que lhes deram origem: os CERs. 
Lembre-se que a receita deve ser reconhecida a partir do ponto 
em que a maior parte das incertezas quanto ao fluxo de serviços 
relativos está resolvida (IAS �8 apud Ferreira et al.). Este ponto 
seria o da venda dos títulos e não da baixa dos estoques pela 
emissão dos títulos, ocasião onde seriam diminuídas, mas não 
eliminadas, as grandes incertezas (IAS 4� apud Ferreira et al.).

No que concerne à discussão da confrontação das 
despesas geradas pelos créditos de carbono, Ferreira (2006) 
sugere que se divida o projeto em duas fases distintas: (�) 
uma pré-operacional, cujas despesas seriam classificadas no 
Ativo Diferido até a aprovação do projeto de MDL, e revertidas 
para perdas do período caso o mesmo não seja aprovado; e 
(2) uma operacional em contas do ativo circulante – Seqüestro 
de Carbono em Andamento, antes da emissão dos títulos, e, 
após a sua emissão, em Seqüestro de Carbono Certificado.

Ribeiro (2005) ainda ressalta a relevância do tratamento 
uniforme para que a comunicação cumpra o seu papel, 
fato que torna evidente a influência de diversos fatores 
culturais e políticos sobre a contabilidade. Nesse sentido, a 
convergência das informações é um fator fundamental para 
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a compreensão e comparabilidade da situação patrimonial e 
do resultado das empresas.

Percebe-se assim que a discussão acerca da contabilização 
dos créditos de carbono é polêmica, e, neste contexto, a 
evidenciação da informação contábil se mostra relevante 
para demonstrar à sociedade e aos demais interessados na 
continuidade da empresa a forma de gestão dos recursos 
que estão sob a sua responsabilidade e o seu grau de 
conscientização quanto ao uso dos recursos naturais.

A título de exemplificação, analisaram-se as demonstrações 
contábeis de duas empresas que negociaram créditos de 
carbono no exercício de 2006 e 2007. A primeira delas, 
Celulose Irani S/A, foi a primeira empresa brasileira do setor 
de papel e celulose e segunda no mundo a ter créditos 
de carbono emitidos pelo Protocolo de Quioto. Em suas 
demonstrações contábeis, constatou-se o registro em notas 
explicativas do montante de R$ 2.58�.000,00 como “outras 
receitas operacionais”. A segunda empresa estudada foi a 
Tractebel Energia S/A, a qual evidenciou na Demonstração 
dos Fluxos de Caixa Consolidado uma receita gerada pela 
venda desses créditos no valor de R$ 8.685.000,00. Esta 
receita aparece como redutora do lucro líquido, deixando 
uma dúvida na sua interpretação, pois não fica claro se ela 
foi considerada como operacional ou não operacional. 

Desse modo, nesses dois casos analisados, pode-se 
constatar que não foi verificado uniformidade de tratamento 
contábil pela venda do crédito.

7. Os Créditos de Carbono e Sua Tributação
Juliani e Nunes (2006) sugerem isenção tributária na co-

mercialização dos créditos de carbono para aumentar os in-
vestimentos. Ainda segundo os autores, a discussão em torno 
dos créditos de carbono não se limita à questão ambiental. 
Analistas financeiros calculam que o mercado mundial dos 
créditos de carbono deverá movimentar até 20�2 um montan-
te de US$ �0 bilhões, de acordo com dados do Banco Mundial. 
Cerca de �/6 desse valor total deverá passar pelo Brasil, e por 
este motivo os especialistas em questões tributárias afirmam 
que este valor poderia aumentar consideravelmente caso hou-
vesse uma legislação específica para a questão.

Apenas em 2005 o Banco Central do Brasil criou regras 
que direcionam a contabilização para esse tipo de operações, 
orientando a classificar esses recursos como provenientes de 
exportações de serviços. A grande discussão gira em torno de 
como contabilizar e tributar essas operações, tendo em vista que 
não está definida a natureza jurídica do crédito de carbono. 

Segundo Bem (2007), a interpretação é de que o CER 
é um bem intangível, ou seja, é um direito. Assim, quando 
ele é vendido, ocorre uma cessão de direitos, que no Brasil 
não é tributável. No entanto, quando a empresa recebe o 
dinheiro da venda, é gerada uma receita tributável (incidem, 
por exemplo, o PIS e o COFINS). E, se gerar lucro, é passível 
de outros tributos, como Imposto de Renda e a Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido.

O ideal seria a criação de uma legislação específica para 
este mercado, pois, se o órgão responsável pela tributação 
considerar a venda de créditos de carbono como serviço, esta 
operação deverá recolher ISS e eventualmente ICMS. Caso seja 
considerada como uma exportação, estaria isenta de tributos.

No entanto, de acordo com Bem (2007), não há consenso 
quanto a essa questão. O Banco Central do Brasil resolveu 
esta questão de maneira parcial, detendo-se apenas na 
internalização do dinheiro captado com a venda dos créditos 
de carbono. Todavia, essa questão necessita de uma 
discussão mais ampla, tendo em vista que se trata de um 
mercado em expansão e que a tributação é um custo que 
deverá ser considerado a partir do momento da elaboração 
do projeto, pois trará impacto na análise de sua viabilidade.

Segundo Robles e Boneli (2006), embora a base para o 
desenvolvimento de um mercado de carbono dependa do 
estabelecimento de regras para a estruturação de projetos 
viáveis, as quais ainda não estão em discussão, já existem 
negócios sendo realizados no âmbito deste mercado, 
especialmente em função do desconto que pode ser obtido 
no preço atribuído à tonelada de carbono. Como não existe 
uma legislação específica para este mercado, a tributação 
desses créditos é bastante discutida e muito polêmica.

É importante que o Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), em parceria com os Conselhos Regionais de 
Contabilidade, constituam uma comissão formada por 
profissionais representantes das categorias interessadas, 
das empresas, do governo, das firmas de auditorias, dos 
advogados tributaristas e da própria BM&F. Essa comissão 
terá por objetivo a criação de normas e diretrizes contábeis 
que auxiliem e orientem os contabilistas no desenvolvimento 
e transparência deste mercado, sendo esta uma excelente 
oportunidade para os profissionais contabilistas aplicarem seus 
conhecimentos no controle e retorno destes investimentos.

8. Conclusão
Este estudo teve como objetivo a abordagem da 

comercialização e contabilização dos créditos de carbono, 
e através dele foi oportuno esclarecer algumas alternativas 
possíveis de tratamento contábil dos eventos provenientes 
dos projetos de MDL, que buscam atingir as metas 
estabelecidas em prol da redução de emissão de gases que 
provocam o efeito estufa.

Ao longo da pesquisa, buscou-se evidenciar o promissor 
mercado de créditos de carbono, o campo de atuação 
para os profissionais de contabilidade na exploração da 
questão ambiental nas empresas, bem como a ajuda destes 
profissionais na construção e evidenciação dos compromissos 
e dos resultados das entidades que desejam atuar no setor.

Foi enfatizada também a importância da confiabilidade das 
informações contábeis e sua clareza em relação às obrigações 
existentes, impondo-se o reconhecimento do passivo gerado 
pelas emissões de carbono e o reconhecimento de benefícios 
futuros gerados pelos créditos como ativos intangíveis. Por essa 
perspectiva, conclui-se ser necessário, para que se possa dar 
a transparência almejada às informações de natureza contábil 
referentes aos créditos de carbono, uma adequação das 
Normas Contábeis, por meio do CFC , no sentido de padronizar 
o tratamento e a evidenciação das informações originadas 
pelas vendas ou aquisição dos créditos de carbono.

Tendo em vista a relevância deste tema e a limitada 
abordagem bibliográfica sobre o assunto, sugere-se a 
continuidade desta pesquisa com o intuito de aprofundamento 
e divulgação do tratamento contábil existente para a 
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mensuração e evidenciação das transações efetuadas 
no mercado de carbono, bem como da transparência dos 
critérios adotados pelas empresas.

É importante ressaltar que o objetivo do mercado de 
carbono não se restringe somente a ganhos meramente 

financeiros; abrange também a qualidade de vida das futuras 
gerações, contribuindo dessa forma para a sustentabilidade 
do meio ambiente, cabendo à contabilidade o papel de ser 
um instrumento garantidor de transparência e confiabilidade 
desses projetos. 
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Lançamentos
Esta página se destina à divulgação de livros da 
área de contabilidade. 

Os autores interessados deverão 

encaminhar um exemplar do livro ao Núcleo de 
Pesquisa e Desenvolvimento 

Profissional do CRC-RJ, que, 

após tomar conhecimento, 

o disponibilizará em 

sua biblioteca 

para consulta.

Lei 11.638: uma Revolução na Contabilidade das Empresas
Autores: Adriana Marques Dias e Carlos Alberto Caldarelli 
Desde �976, quando foi publicada a Lei das Sociedades por Ações, não acontecia nada de tão importante 
para a contabilidade no Brasil como esta Lei ��.638, em vigor desde janeiro de 2008.

Sua importância está na medida do que propõe: alinhar os princípios contábeis utilizados no país ao 
padrão IFRS (International Financial Reporting Standards), utilizado em mais de cem países, dando 
mais transparência ao desempenho das empresas e segurança às operações, reduzindo o risco nos 
negócios. 

Para os contadores, é além de tudo um bom desafio, pois passam a ser profissionais do mundo e 
precisam estar preparados para lidar com novas exigências. 

Trevisan Editora Universitária
www.trevisaneditora.com.br

Análise Financeira das Empresas
Autores: José Augusto Veiga da Costa Marques, João Bosco Arbués Carneiro Júnior e Carlos Alberto Kühl

O livro apresenta, discute e aprofunda várias das técnicas e modelos de análise do desempenho das 
empresas com base nas demonstrações contábeis. As práticas contábeis utilizadas no Brasil sofreram 
efeitos relevantes após as recentes alterações na legislação societária, as quais introduziram critérios de 
avaliação patrimonial como o valor justo, o valor de recuperação, além de outras mudanças na forma 
de divulgação das demonstrações contábeis. Nesse sentido, o livro mostra como aplicar, comparar e 
decidir a partir das análises vertical, horizontal e de quocientes. Em adição, chama-se atenção para os 
impactos das flutuações de preços sobre os elementos patrimoniais e de resultado, tanto no que diz 
respeito à variação geral de preços quanto às específicas de ativos. De modo diferente dos demais 
livros da área de contabilidade, este procura maneiras de implementação das técnicas e modelos de 
avaliação do desempenho a demonstrações reais publicadas por companhias abertas selecionadas. 
Em suma,  o livro pretende fornecer uma visão objetiva e prática de utilização das várias ferramentas 
de análise, não obstante reconhecendo certas dificuldades inerentes ao processo de ajustamento 
dos dados divulgados para os formatos propostos de análise, utilizando inúmeros casos práticos 
e estudos de casos. 

Editora Freitas Bastos
www.freitasbastos.com.br
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Na hora de migrar para IFRS, 
escolha o caminho mais curto
e mais seguro: PwC.*
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A implantação das IFRS pode gerar impactos significativos nos resultados de sua empresa, refletindo 
na valorização das ações. Por isso, ninguém melhor do que profissionais com profundo conhecimento 
das normas internacionais e experiência comprovada em processos de conversão de demonstrações 
financeiras para assessorá-lo. Antes de dar esse passo importante, conte com o know-how de uma das 
firmas mais admiradas do mundo. Conte com a experiência da PricewaterhouseCoopers. 

International Financial Reporting Standarts (normas contábeis internacionais).

pwc.com/br
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