
0

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

INDICADORES AMBIENTAIS EM INDÚSTRIAS DO SETOR MADEIREIRO DA
CIDADE DE CAÇADOR/SC

FRANCIANE LUIZA SALAMONI

BLUMENAU
2006

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


1

FRANCIANE LUIZA SALAMONI

INDICADORES AMBIENTAIS EM INDÚSTRIAS DO SETOR MADEIREIRO DA
CIDADE DE CAÇADOR/SC

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis do Centro
de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade
Regional de Blumenau, como requisito parcial
à obtenção do grau de Mestre em Ciências
Contábeis, área de concentração
Controladoria.

Orientadora: Profª Denise Del Prá Netto
Machado, Dra.

BLUMENAU
2006

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


2

INDICADORES AMBIENTAIS EM INDÚSTRIAS DO SETOR MADEIREIRO DA
CIDADE DE CAÇADOR, SANTA CATARINA

FRANCIANE LUIZA SALAMONI

Esta dissertação foi julgada adequada para obtenção do grau de Mestre em Ciências
Contábeis, área de concentração Controladoria, e aprovada em sua forma final pelo
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau.

Profª. Ilse Maria Beuren, Drª
Coordenadora do PPGCC

Banca examinadora:

______________________________________
Presidente: Denise Del Prá Netto Machado

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau

______________________________________
Membro: Dr. Jorge Eduardo Scarpin

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau

______________________________________
Membro: Dr. Carlos Hideo Arima
Universidade de São Paulo/USP

BLUMENAU
2006

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


3

À minha mãe, ao meu pai (in memorian), às
minhas irmãs, aos meus cunhados e ao meu
noivo: muito mais que família, eternos amigos.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


4

AGRADECIMENTOS

A DEUS, pelos dons que recebi.

Aos meus pais, Rui (in memorian) e Lais Salamoni, de quem recebi a vida, amor e

dedicação e com quem aprendi lições de humildade, sabedoria e persistência.

Ao meu amado Pai, que já não está mais entre nós, porque Deus o chamou antes para a

sua morada. Sei que de onde estás comemoras comigo este sonho que sonhamos juntos. Pai,

obrigada! Vê! Nós conseguimos.

Mãe, agradeço pela força, compreensão e paciência que sempre tiveste comigo,

principalmente durante o mestrado. Nesse período, ficamos sem a presença física de nosso

amado pai, mas a senhora soube nos conduzir com sua sabedoria.

Às minhas irmãs, Franciele e Fernanda que, sempre unidas, me deram força para

conquistar o sonho.

Ao meu noivo Ocimar, pela paciência nas horas em que estive ausente, pelo amor,

companheirismo e amizade demonstrados. O seu amor sempre me foi fonte de energia.

Aos meus cunhados, Solano e Adriano, pelo apoio recebido.

Aos meus amigos, que não vou nomear, pois posso esquecer algum. Então agradeço de

modo geral a todos que me apoiaram e acreditaram em mim.

À professora Denise Del Prá Netto Machado, minha orientadora, pela sua dedicação,

sabedoria e tranqüilidade que me transmitiu sempre.

À equipe do mestrado, colegas, professores e funcionários, com os quais compartilho a

glória da vitória.

Aos funcionários da Biblioteca Central da FURB, que muito colaboraram para meu

sucesso.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


5

Ao professor Nelson Hein, pelas incansáveis contribuições nas diversas análises feitas

nessa pesquisa.

Aos professores membros da banca de qualificação, Dr. Jorge Eduardo Scarpin e Dr.

José Luiz de Castro Neto, que muito contribuíram para melhorar a minha pesquisa.

Ao professor Dr. Carlos Hideo Arima, pelas riquezas das considerações feitas na

defesa.

À CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), pela

bolsa PROSUP que me foi concedida pelo período de 24 meses.

À professora Dra. Ilse Maria Beuren, coordenadora do mestrado, pelos incansáveis

incentivos e direcionamento na busca pela pesquisa.

À Polícia Ambiental de Caçador, à Prefeitura Municipal de Caçador, pelo apoio na

busca de informações e às Indústrias Madeireiras deste município que colaboraram,

respondendo aos questionários enviados. Muito obrigada!

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


6

“Muito além de ser uma simples sofisticação,
na atualidade, a denominada Contabilidade
Ambiental é uma evolução necessária que
dignifica nossos estudos perante a história do
conhecimento”.

Antonio Lopes de Sá

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


7

RESUMO

SALAMONI, Franciane Luiza Salamoni. Indicadores ambientais em indústrias do setor
madeireiro da cidade de Caçador/SC. 2006. 172 folhas. Dissertação (Mestrado em Ciências
Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional
de Blumenau, Blumenau, 2006.

Atualmente, não obstante a proteção legal conferida ao meio ambiente, há um desmatamento

excessivo das florestas, o que gera conseqüências, como erosão e poluição, e resulta na quebra

do equilíbrio ecológico. As indústrias madeireiras estão entre as que se mostram destruidoras

das florestas, principalmente por seu caráter extrativo e, muitas vezes, sem a preocupação da

reposição da mata nativa. Neste contexto, estão inseridas as indústrias madeireiras de

Caçador, estado de Santa Catarina, foco desta pesquisa, que teve como objetivo geral analisar

como são entendidos e aplicados os indicadores ambientais pelas indústrias madeireiras de

Caçador/SC e quais os investimentos (controles contábeis) obtidos na sua implantação. A

pesquisa, caracterizada como descritiva e documental, e de caráter qualitativo e quantitativo,

está inserida na linha de pesquisa Contabilidade Financeira do Programa de Pós-graduação

em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. Utilizou como instrumentos

de coleta de dados o questionário, aplicado aos administradores das 27 empresas de

Caçador/SC, e a entrevista semi-estruturada, aplicada aos dirigentes das 23 empresas

participantes. Como resultado da pesquisa, verificou-se que, embora estejam em um processo

bastante embrionário, a maioria das empresas possui a consciência da existência e necessidade

da Lei, embora não a utilizem em sua integridade; as empresas estão mais preocupadas com

as punições que poderão receber decorrentes da não-aplicabilidade dos princípios constantes

da CLT, do que no envolvimento com a comunidade local; as empresas pouco utilizam planos

contábeis referentes à gestão ambiental, envolvendo custos e/ou benefícios na sua aplicação; e

a utilização de um plano de contas contábil/ambiental está distante de ser implantado por este.

Palavras-chave: Indicadores ambientais. Indústrias madeireiras. Meio ambiente.
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ABSTRACT

SALAMONI, Franciane Luiza Salamoni. Ambient pointers in industries of the lumber
sector of the city of Caçador/SC. 2006. l72 folhas. Dissertação (Mestrado em Ciências
Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional
de Blumenau, Blumenau, 2006.

Currently not obstinate the conferred legal protection to the environment, has an extreme

deforestation of the forests, what it generates consequences, as erosion and pollution, and

results in the ecological balance in addition. The lumber industries are between that if they

show annihilators of the forests, mainly for its extractive character e, many times, without the

concern of the replacement of the native bush. In this context, the lumber industries of Hunter,

state of Santa Catarina, focus of this research are inserted, that had as objective generality to

analyze as they are understood and applied the ambient pointers for the lumber industries of

the related city and which the investments (countable controls) gotten in its implantation. The

research, characterized as descriptive and documentary, and of qualitative and quantitative

character, used as instruments of collection of data the questionnaire, applied to the

administrators of the 27 companies of Caçador, SC, and the interview half-structuralized,

applied the controllers of the 23 participant companies. As result of the research, it was

verified that, even so they are in a sufficiently embryonic process, the majority of the

companies possess the conscience of the existence and necessity of the Law, even so do not

use it in its integrity; that the companies are not worried about the punishments that will be

able to receive decurrently from the not-applicability of the constant principles of the CLT, of

what with the involvement with the local community; that the companies little use referring

countable plans to the ambient management, involving costs and/or benefits in its application;

e that the use of an ambient chart of accounts countable/still is distant of being implanted by

the companies of this sector.

Key-Words: Ambient pointers. Lumber Companies. Environment
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1 INTRODUÇÃO

A globalização e a crescente disseminação das informações propiciadas pelas novas

tecnologias de comunicação têm forçado as indústrias a tomarem posições diferenciadas

quanto às estratégias de mercado nas últimas décadas, dentre as quais se podem destacar as

crescentes preocupações das indústrias em relação aos aspectos sociais e ambientais.

Neste sentido, segundo Machado e Giombelli (2000), as indústrias voltadas à “[...]

competitividade do mercado, bem como pelas exigências decorrentes da exportação e

legislações ambientais, parecem estar buscando adotar programas de preservação ambiental”.

Além das mudanças direcionadas ao ambiente, as organizações têm implementado ações

voltadas aos funcionários, aos processos, à escolha da matéria-prima, bem como à atuação em

seu ambiente e às escolas da comunidade, visando a maior conscientização dos empregados e

da própria sociedade na qual a indústria está inserida sobre a nova visão da globalização sobre

as questões voltadas não mais a angariar apenas recursos, mas também a buscar bem-estar

social.

Nessas suas ações, as organizações se baseiam em componentes reais, como leis,

matérias-primas provenientes das tecnologias renováveis e processos menos poluentes e se

utilizam dos componentes comportamentais diretamente ligados ao cotidiano dos funcionários

e repassados por meio de treinamentos, palestras, seminários e reuniões. Optam, também, em

grande parte, pela divulgação das novas concepções ambientais, por meio de “[...] artefatos

visíveis, como jornais internos, folders, cartazes, revistas e vasos com plantas naturais

expostos no ambiente de trabalho” (MACHADO; GIOMBELLI, 2000).

Neste contexto, o meio ambiente aos poucos está sendo observado como objeto de

relevância para as organizações. Em princípio, a implantação de bases legais relacionadas ao

meio ambiente “[...] começou como regra secundária nas autorizações e licenças outorgadas
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[...]” (MORAES, 2001, p. 13), confundindo as regras ambientais e dando a entender que

teriam uma semelhança com o direito administrativo, ou seja, que estão ineridas no direito

administrativo, não ficando explícito o seu real valor. Atualmente, o meio ambiente está com

bases legais bem incorporadas, faltando, porém, um amadurecimento para a utilização das

mesmas. Ainda segundo Moraes (2001, p. 13), “o meio ambiente toma importância aos

poucos. Alcançou a puberdade legal. Possui características de um adulto, mas ainda dista da

maturidade”.

Não obstante a proteção legal conferida ao meio ambiente, observa-se, por exemplo,

um desmatamento excessivo das florestas, o que gera conseqüências, como erosão e poluição,

e resulta na quebra do equilíbrio ecológico. As indústrias madeireiras estão entre as que se

mostram destruidoras das florestas, principalmente por seu caráter extrativo e, muitas vezes,

sem a preocupação da reposição da mata nativa. Essa problemática é observada em várias

partes do mundo, estando entre elas, o município de Caçador, situado no estado de Santa

Catarina, caracterizado, sobretudo, pelas suas indústrias madeireiras, de notável importância

para o município.

Cada vez mais, as indústrias madeireiras buscam a implementação de políticas

industriais que levem em conta o fator meio ambiente. Mais que isso, é preciso que estejam

preocupadas em assegurar a sustentabilidade da utilização dos recursos ambientais,

conciliando-os com os objetivos naturais da atividade econômica. Na tentativa de se

corrigirem impactos prejudiciais ao meio ambiente, são instituídas regras, que visam não

somente à reparação do dano, mas também à preservação do meio ambiente. Vislumbra-se

isso no conteúdo dos indicadores ambientais.

As indústrias brasileiras estão em crescente busca pelos mercados de países

desenvolvidos que, cada vez mais, procuram produtos ecologicamente corretos. Esses

produtos, por sua vez, devem obedecer às especificações das legislações ambientais. Diante
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dessa preocupação do mercado e da crescente necessidade de conscientização dos empresários

do ramo extrativista e produtor de madeiras de Caçador/SC, elaborou-se o problema de

pesquisa.

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA

Os indicadores ambientais, atualmente, vêm ganhando força e aumentando sua

importância em todo o mundo. Para Tinoco e Kraemer (2004), a preocupação está relacionada

à degradação excessiva e depredação exagerada dos recursos naturais e, conseqüentemente,

aos reflexos negativos que isso pode trazer às gerações vindouras no que se refere às questões

ambientais.

É perceptível, até o momento, que os indicadores ambientais não estão sendo

entendidos no tocante à sua extensão e à compreensão das maneiras como poderão ser

adotados pelas empresas do setor madeireiro de Caçador, Santa Catarina. Neste contexto, se

buscou, neste trabalho, o entendimento da percepção dos empresários do referido setor e

cidade, bem como o entendimento da efetiva relação existente entre o custo de implantação

dos indicadores ambientais, envolvendo os investimentos necessários. Essa averiguação é

importante, visto que as indústrias madeireiras do município de Caçador, caso não se

enquadrem nas exigências da lei, estão sujeitas a advertências, notificações e multas infrigidas

pela Polícia Ambiental e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA). Também

estão sujeitas à competitividade nos mercados internacionais, que estão cada vez mais

exigentes quanto à adoção e cumprimento dos mecanismos legais relacionados às questões do

meio ambiente.
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1.2 QUESTÃO DA PESQUISA

A questão de pesquisa que norteou este estudo foi a seguinte: De que forma são

entendidos e aplicados os indicadores ambientais nas indústrias madeireiras de Caçador, SC, e

qual o custo de implantação envolvendo os investimentos necessários na sua adoção?

Além da questão apresentada, levantaram-se outras mais específicas:

a) Quais os critérios dos indicadores ambientais que estão sendo adotados e os que não

estão sendo adotados pelas indústrias madeireiras de Caçador/SC?

b) Quais os custos e os investimentos necessários para a adoção dos critérios ainda não

adotados?

1.3 OBJETIVOS

O objetivo deste estudo permeou os indicadores ambientais, tendo como foco as

indústrias madeireiras de Caçador, SC.

1.3.1 Objetivo geral

Analisar como são entendidos e aplicados os indicadores ambientais pelas indústrias

madeireiras de Caçador, SC, e quais os investimentos (controles contábeis) obtidos na sua

implantação.

Nesta dissertação, utilizar-se-á o termo indicadores ambientais para fazer referência às

Leis que regulamentam a responsabilidade ambiental.
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1.3.2 Objetivos específicos

Como objetivos específicos, delinearam-se:

a) averiguar a interpretação dos empresários das indústrias madeireiras de Caçador

sobre os indicadores ambientais;

b) identificar e analisar os critérios dos indicadores ambientais que estão sendo

aplicados e os que não estão sendo adotados pelas indústrias madeireiras de

Caçador;

c) identificar os custos e os investimentos já feitos pelas indústrias madeireiras de

Caçador que se relacionam com os indicadores ambientais;

d) identificar e relacionar os custos e os investimentos necessários para a adoção dos

critérios ainda não aplicados pelas indústrias madeireiras de Caçador quanto aos

indicadores ambientais.

1.4 PRESSUPOSTOS

Com base na revisão da literatura, pressupõe-se que as indústrias madeireiras de

Caçador, SC, mediante investimento (controles contábeis), podem obter benefícios/retorno

com a adoção, em sua plenitude, dos critérios existentes nos indicadores ambientais.

1.5 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

O trabalho se justifica pela crescente preocupação com a preservação ambiental no

mundo, principalmente no que se refere ao descontrole do desmatamento e da poluição.
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Assim, tendo como sua fundamental fonte de renda a extração e venda de madeira,

especialmente para o mercado externo, o município de Caçador/SC, deve se adequar às leis

regulamentadoras das questões ambientais para que continue possuindo espaço neste

segmento. Portanto, desejando maior abrangência nesse mercado, as indústrias madeireiras do

referido município se vêem obrigadas a buscar, por meio dos indicadores ambientais, a

conservação de suas florestas e a adequação aos indicadors ambientais.

O presente estudo procura alertar e conscientizar o setor, visando à maior adequação

do mesmo às exigências do mercado externo e aos indicadores ambientais, assim como

explicitar os custos quanto à adoção e aos benefícios dessa adoção para as indústrias

madeireiras de Caçador, SC, alvo desta pesquisa.

Não obstante, o estudo insere-se no grupo Pesquisa em Técnicas de Análise Contábil e

Financeira, da linha de Pesquisa Contabilidade Financeira, do Programa de Pós-graduação em

Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

Além do que foi apresentado no corrente capítulo, o capítulo 2 apresenta a revisão de

literatura relacionada aos indicadores ambientais e seu custo de implantação nas indústrias

madeireiras.

O capítulo 3 explicita sobre os métodos e as técnicas utilizadas na execução da

pesquisa.

O capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa empírica.

O capítulo 5 encerra com as conclusões recomendações para futuras pesquisas sobre o

tema.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Considerando o problema de pesquisa e os objetivos formulados, o presente estudo

possui como base teórico-empírica os tópicos referentes à Gestão Ambiental, principalmente

no que se refere aos indicadores ambientais (Leis Ambientais) e à Contabilidade Ambiental.

A Gestão Ambiental ocorre na organização por vontade do empresário ou por

ordenação de órgãos superiores, podendo ser regulamentada por Lei. Os indicadores

ambientais, por sua vez, podem ser promulgados por órgãos nacionais ou internacionais, mas

sempre ocorrerão dentro do ambiente organizacional. No Brasil, a Constituição Federal de

1988, em seu artigo 24, versam que são de competência da União, Estados e Distrito Federal:

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (BRASIL, 2005)

Porém, o art. 225 da referida Constituição, em seu caput, ressalta que, além do poder

público, a coletividade, ou seja, a população, deve defender e preservar o meio ambiente, seja

para as gerações atuais, com também para as futuras, deixando claro o aspecto civil da Lei. A

Contabilidade Ambiental existe justamente para que a organização possa mensurar

numericamente os aspectos salientados na Lei.

2.1 HISTÓRICO DA PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

As indústrias, segundo D’lsep (2004), estão provocando um impacto cada vez maior

no meio ambiente devido ao crescimento demográfico. O meio ambiente é também tema do

direito, pois a saúde social, principalmente nas cidades, é preocupante. Por essa razão, os

diversos ramos do direito buscam criar normas voltadas ao meio ambiente e direcionadas às

questões urbanas. Porém, nos modelos econômicos, com o advento da social democracia, a
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concepção que era voltada apenas ao saneamento básico, água e ar, agora se preocupa,

também, com a mão-de-obra que está sendo substituída pelas máquinas.

De acordo com Drummond; Barros (2006), um histórico, que também é uma análise,

sobre as principais leis, decretos, regulamentos, definições e mandatos institucionais ligados

às políticas da proteção ambiental no Brasil entre 1934 e 2002, “Discute que muitos

regulamentos adiantados resultaram basicamente das políticas da centralização e do

planejamento conduzidas por um estado desenvolvimento-orientado”. Entretanto, a maioria

dos recentes regulamentos está exigindo uma sociedade ciente e mais organizada quanto à

questão ambiental, assim como uma estrutura política mais participativa, democrática,

detentora de conhecimento e capaz de cobrança cientificamente melhorada.

O Quadro 1 apresenta “a resumida abordagem em paralelo da evolução dos diferentes

fatores sociais, econômicos, ecológicos e jurídicos [que] nos permite delinear a relação causa-

efeito sobre o meio ambiente e desenvolvimento humano numa relação direta de tempo e

espaço” (D’lSEP, 2004, p. 31).

Fator
Período

Fatos
Históricos
Sociais

Relação
Homem/
Natureza

Evolução da
Ciência
Econômica

Visão Social do
Meio Ambiente

Impacto
Ambiental

Legislação/
Norma
Ambiental

Evolução
Jurídica

Séc. XII
ao XV

Feudalismo Subsistência
(ecologia
romântica)

Tomás de
Aquino/ Igreja
(condena o lucro
como fim a ser
alcançado)

Relação de
subsistência

Insignificante Direito absoluto
do proprietário
sobre a vida da
fauna, da flora e
dos homens que
trabalhavam na
sua propriedade.

Séc.
XV ao
XVIII

Revolução
Comercial

Metais
preciosos e
extermínio
das florestas
(pau-brasil)

Mercantilismo Visão romântica
(Goethe,
Rosseau)

Criação da
natureza
“doméstica”
(animais e
jardins)

Propriedade

Séc.
XVIII

Primeira
Revolução
Industrial

Matéria-
prima (água,
terra)
(depredação
da
colonização)

Liberalismo
(fisiocratas,
clássicos)

Visão
antiindustrial
sindicato (Emile
Zola, Marx)

Meio
ambiente de
trabalho

Leis sobre saúde
(forma indireta e
tutela do meio
ambiente)

Direito de 1ª
geração

Séc.
XVIII
ao XIX

Segunda
Revolução
Industrial
Revolução
Tecnológica

Recursos
naturais
Energia (bens
de produção)

Socialistas
Neoclássicos

Saúde Social
(Governo)

Meio
ambiente
Urbano
Meio
ambiente
natural,
macroeconom
ia, (camada
de ozônio,
desmatament
o)

Leis sanitárias
Leis setoriais
(água, ar,
florestas)

Direito de 2ª
geração (sociais)
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Séc.
XX

Revolução
Tecnológica

Desenvolvim
ento
sustentável

Prevenção

Keynesianos
Neoberalismo
Social
Democracia
Sociedade do
Lazer
Sociedade do
Risco

Saúde planetária
(Estados)

Saúde industrial

Meio natural,
microeconom
ia
(comprometi
mento
recursos
naturais:
água, energia,
resíduos)

Tratados
internacionais
(Estocolmo,
Montreal Rio/92
e Jonesburgo/02)

Lei 6.938/81
CF/88

Direito de 3ª
geração (difusos)

Séc.
XXI

Integrações/
Blocos
Econômicos

Precaução
Saúde
Organizacional

Norma ISSO
14000

Direito de 4ª
geração
(genética/
Projeto
GENOMA
2005)

Quadro 1 - Contextualização da política
Fonte: D’lsep (2004, p. 31).

Nos anos de 1930, ocorreu um grave acidente ambiental na Bélgica. “Uma espessa

névoa cobriu uma zona industrial ocasionando à população tosse, dores no peito, dificuldade

de respirar, irritação na mucosa nasal e nos olhos” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 36).

Durante os cinco dias de duração da névoa, 70 pessoas morreram e centenas ficaram

enfermas. A causa, segundo os autores, foi uma “[...]grande concentração de poluentes no ar

que ocasionou as mortes e doenças; foram as emissões atmosféricas das indústrias associadas

a condições climáticas desfavoráveis” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 36).

Nos anos de 1950, na Inglaterra, região de Londres (1952), muitas das indústrias,

principalmente as de geração de energia elétrica, utilizavam carvão que, ao queimar, emitiam

“[...] grande quantidade de enxofre e material particulado na atmosfera, ocasionando um

fenômeno denominado smog – contração das palavras smoke e fog” (TINOCO; KRAEMER,

2004, p. 30).

Em 1957, ocorreu o primeiro “[...]acidente com um reator nuclear, em Tcheliabinski,

(antiga União Soviética) [...]” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 30), em um momento de

evolução econômica e de grandes descobertas, não se podendo esquecer do “[...]

derramamento de mercúrio, em Minamata, Japão, [que] deixa 700 mortos e 9.000 doentes

crônicos” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 36).
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Nos anos de 1970, mais precisamente em 1976, “[...] um grande incêndio numa

indústria de pesticida localizada em Seveso, Itália, originou uma pequena nuvem branca que

continha apenas dois quilos e meio de dioxina [...]” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 37).

Passados alguns dias, crianças começaram a apresentar pontos vermelhos e borbulhas na pele,

juntamente com problemas renais e vômitos constantes; mulheres que estavam grávidas

tiveram seus filhos, meses mais tarde, sem cérebros e portando várias deformações físicas.

Para Tinoco e Kraemer (2004, p. 11), “a nova consciência ambiental, surgida no bojo

das transformações sociais e culturais que ocorreram nas décadas de 60 e 70, ganhou

dimensão e situou o meio ambiente como um dos princípios fundamentais do homem

moderno”. Mesmo com sinais apontando para essa nova ordem, o Brasil retardou para aceitar

esta nova consciência, sendo que, “Na 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio

Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia, [...] o Brasil rejeitou firmemente o

propósito de adoção de padrões internacionais para proteção ambiental” (DONAIRE, 1995, p.

28).

Somente no início da década de 1980, no Brasil, “[...] os gastos com proteção

ambiental começaram a ser vistos pelas empresas líderes não primordialmente como custos,

mas como investimentos no futuro e, paradoxalmente, como vantagem competitiva”

(TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 11). Mas foi só em 1987 que a Comissão Mundial sobre

Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas (ONU) publicou seu relatório

denominado “Nosso futuro comum” que buscou conceituar o desenvolvimento sustentável,

atendendo às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações

atenderem às suas (DONAIRE, 1995).

O relatório “Nosso futuro comum”, “[...] publicada pela Oxford University Press e

traduzida em 1989, pelo Instituto de Documentação da Fundação Getúlio Vargas [...]”

descreveu que “[...]vimos nosso planeta do espaço pela primeira vez em meados do século
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XX, e o que se viu foi uma bola frágil e pequena, designada, não pela ação e obra do homem,

mas por uma disposição ordenada de nuvens, oceanos, vegetação e solos” (DONAIRE, 1995,

p. 29). Esta argumentação sugere que a humanidade não deve agir de forma desordenada, ou

seja, buscando fazer com que este planeta frágil se torne ainda mais frágil pela incoerência do

ser humano. As alterações que o homem está provocando estão ameaçando a vida em todo o

planeta. Uma vez reconhecido o problema contra o meio ambiente (ameaças ao meio

ambiente feitas pelo homem), o mesmo deve ser enfrentado, colocando o homem como ator

de um processo no qual, cada vez mais, o meio ambiente deve ser respeitado e preservado.

Com a publicação do documento “Nosso futuro comum”, na América Latina, os países

desenvolvidos e subdesenvolvidos começaram a analisar e encarar o quebra-cabeça, mesmo

que ainda de forma assistemática, mas como uma dificuldade de importância interna e externa

aos países. O problema mais comum reconhecido universalmente é a poluição, ligada à

industrialização, agricultura mecanizada e ao crescimento urbano. Este reconhecimento

ressaltou a deterioração do ar e da água.

O reconhecimento de que o meio ambiente necessitava de cuidados fez com que as

empresas de grande porte começassem, nos anos de 1980, a analisar essa problemática, não

como custo, mas como uma vantagem competitiva perante os consumidores. Essas empresas

passaram a adotar a proteção ambiental como uma bandeira.

Em decorrênciadada postura das empresas mencionada, o tema assumiu uma

importância tal que a Constituição Federal de 1988 foi concebida evidenciando, em seu art.

225, que o meio ambiente é um bem jurídico, ou seja, o meio ambiente merece proteção, e

esta proteção existe para garantir sua existência.

Contrapondo ao comentário feito anteriormente, na década de 1990, o direito

ambiental era entendido como uma extensão do direito administrativo, pois tinha baixa

implicação econômica, assim como sua matéria ficava em segundo plano. Após esse
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desligamento do direito administrativo e do direito ambiental, entendeu-se que ambos

espelhavam-se no mesmo motivo, mas com finalidades diferentes: “Enquanto aquele

verificava a legalidade da atividade exercida pelo administrado, este passava a dar maior

ênfase ao resultado dessa atividade” (MORAES, 2001, p. 13).

Essa nova concepção, advinda do direito, fez com que ocorressem mudanças

substanciais referentes ao meio ambiente. “Na década de 90, houve grande evolução em

relação à consciência ecológica. A expressão ‘qualidade ambiental’ passou a fazer parte do

cotidiano das pessoas” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 54). Igualmente, houve a

contribuição feita pelo Banco Mundial com o estudo de avaliação dos impactos ambientais

agregados à relação custo-benefício.

No final de 1993, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)

aprovou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU,

que passou a trabalhar com as questões ambientais, juntamente com consultores

internacionais e comissões em todos os continentes, abordando assuntos relevantes, como

crescimento populacional, crise urbana, crescimento da pobreza, disparidade nos níveis de

consumo e redução da disponibilidade de água para as necessidades humanas (CASTRO,

1996).

Nas últimas décadas, as empresas mudaram sua maneira de operar. Antes, buscavam

solucionar os problemas econômicos colocando em evidência o quê, como e para quem

produzir, esquecendo-se das questões relacionadas ao meio onde estavam inseridas. Hoje,

com a maior conscientização dos consumidores, bem como com os sistemas de comunicação

mais desenvolvidos, a combinação de ciência e tecnologia tem levado em consideração,

também, aspectos de qualidade de vida da população.

As reservas extrativistas, segundo o Decreto nº. 98.897, de 30 de janeiro de 1980,

citado por Antunes (2004, p. 653), “[...] deveriam ser criadas em espaços de interesse
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ecológico e social, que são áreas que possuem características naturais ou exemplares da biota

que possibilitem a sua exploração auto-sustentável, sem prejuízo da conservação ambiental.”

O mesmo utor comenta que as populações extrativistas, as quais vivem da exploração auto-

sustentável e da conservação dos recursos naturais renováveis, devem firmar contrato com o

Estado para a concessão do direito real de uso. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renováveis são responsáveis pela fiscalização das reservas extrativistas.

A Rússia, o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos e o Zaire são os países que possuem

as maiores coberturas florestais do mundo. As florestas tropicais são os maiores repositores da

“[...]biodiversidade existente na Terra, pois abrigam mais da metade das espécies vegetais e

animais da terra [...] [e] não chegam a ocupar mais do que 7% do planeta” (ANTUNES, 2004,

p. 545).

As florestas boreais e temperadas também são vítimas da poluição, desmatamento e

agressão de todo tipo. Contudo, é apenas nas florestas tropicais que está a pressão maior no

que diz respeito à preservação. “A floresta tropical encontra-se situada na região mais pobre

do mundo e, por isto, é um ecossistema extremamente pressionado e em gravíssimo risco de

extinção” (ANTUNES, 2004, p.550). A propósito das florestas tropicais, a pressão tem várias

origens, conforme Antunes (2004, p.550) cita:

a) pressão migratória exercida por populações marginalizadas;

b) pressão exercida pela criação de gado,

c) pressão exercida por madeireiras,

d) pressão exercida pelo narcotráfico,

e) pressão exercida pela dívida externa e

f) pressão exercida pelo garimpo de metais preciosos.

Os fatores relacionados por Antunes (2004) tornam necessária uma conscientização

universal, pois as florestas tropicais correm o risco de desaparecerem em pouco tempo. Nos
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países de terceiro mundo, a concentração urbana e a expansão das fronteiras agrícolas têm

levado a destruições constantes das florestas tropicais. Por exemplo, “A Mata Atlântica, que

cobria a costa brasileira, desde Santa Catarina ao Rio Grande do Norte, é hoje um arremedo

daquilo que foi, pois foi reduzida a 7% de seu tamanho quando da chegada de Pedro Álvares

Cabral ao Brasil” (ANTUNES, 2004, p.550). Os quesitos fatais para a destruição da Mata

Atlântica foram a extração de madeira para a exportação, o devastamento das florestas para a

implantação de regiões agrícolas e a construção de cidades. O autor comenta, ainda, que esse

processo de alteração está em todas as regiões tropicais, não ficando apenas restrito ao Brasil.

O Brasil é um país com vasta área de florestas, as quais possuem um ecossistema

diversificado, portador de grandes riquezas genéticas e de alta complexidade ecológica. “A

Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 225, § 4°, estabeleceu que a

Floresta Amazônica e a Mata Atlântica constituem patrimônio nacional” (ANTUNES, 2004,

p. 552).

A Floresta Amazônica e a Mata Atlântica desempenham uma função de extrema

importância e, para isso, não se pode constituir uma escala de importância entre elas. Antunes

(2004, p. 565) comenta, também, que o Código Florestal menciona que há vários tipos de

floresta:

a)floresta natural: floresta onde as árvores jamais foram cortadas ou não foram
abatidas durante os últimos 250 anos;
b)florestas modificadas: florestas onde as árvores têm sido abatidas nos últimos 250
anos para a obtenção de madeira ou para o cultivo migratório e que retêm a
cobertura de árvores ou arbustos nativos. O crescimento de novas árvores pode
derivar inteiramente da recuperação natural ou ser suplementado por ‘plantação de
enriquecimento’. A categoria floresta modificada inclui muitas variações, desde
florestas que têm sido seletivamente abatidas até aquelas que foram enormemente
transformadas;
c) floresta plantada: florestas na qual todas ou a maioria das árvores (51% ou mais
da biomassa da madeira), foram plantadas ou semeadas.

O estudo de Stasiak et al. (2005) mostrou que o município de Santa Maria/RS, está

buscando a recomposição das florestas, “[...]envolvendo o plantio, replantio e manutenção

das mudas, juntamente com os produtos e insumos utilizados, para a área rural e área urbana
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do município [...]”(STASIAK et al., 2005). Esses autores, em seu estudo, procuraram

selecionar as espécies adequadas para áreas urbanas e rurais, assim como a quantidade de

mudas e insumos. Os autores concluíram que a reposição florestal pode “[...] ser uma

alternativa para o equilíbrio entre as variáveis crescimento urbano, preservação ambiental,

desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população em geral” (STASIAK et al.,

2005)

Utilizando o exemplo do município de Santa Maria, se abre um espaço para a

importância das competências existentes na Constituição Federal, por meio da qual essas

competências foram abertas para a União, os Estados e os Municípios. Salienta-se, porém, que

o intuito da descentralização acabou tornando o sistema complexo.

As competências são classificadas em Competência Federal, Estadual e Municipal.

Quanto à Competência Federal, a Constituição, “[...]em seu art. 22, determina que

compete privativamente à União legislar sobre: água, energia, jazidas, minas e outros recursos

minerais, populações indígenas e atividades nucleares de qualquer natureza” (ANTUNES,

2004, p. 86). Porém, segundo o art. 23 da Constituição Federal, à União compete, em comum

com os Estados, Distrito Federal e Municípios, a proteção ao meio ambiente e o combate à

poluição em qualquer uma de suas formas (preservação de suas florestas, flora e fauna,

fiscalização, registro, entre outros.).

Já a Competência Estadual está prevista nos artigos 23 e 24 da Lei Fundamental

Brasileira, dando aos Estados, poder para atuarem em matéria ambiental: “Os Estados podem

legislar concorrentemente sobre: florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição; proteção ao

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico [...]”(ANTUNES, 2004, p. 89),

estando, também, sob sua responsabilidade danos causados ao meio ambiente, bens e direito
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de valor artístico histórico, turístico, etc. O Estado tem maneiras de suplementar a Legislação

Federal.

Quanto à Competência Municipal, os Municípios ainda não estão aptos a legislarem

sobre meio ambiente, mas apenas a defendê-lo. Todavia, segundo o artigo 30 da Constituição

Federal, os Municípios podem “[...]legislar sobre: assuntos de interesse local; suplementar a

legislação federal e estadual no que couber; promover, no que couber [...]” (ANTUNES,

2004, p. 90), assim como fiscalizar patrimônios histórico-cultural, observar a Legislação

Estadual e a Federal de maneira fiscalizadora, entre outros.

A Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 198l, dispõe sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente (PNMA), sendo que, por meio de “[...]seus fins e mecanismos de formulação e

aplicação, instituiu, através de seu artigo 6º, o Sistema Nacional do Meio Ambiente –

SISNAMA” (ANTUNES, 2004, p. 93). O SISNAMA tem por finalidade estabelecer “[...]

uma rede de agências governamentais, nos diversos níveis da Federação, visando assegurar

mecanismos capazes de, eficientemente, implementar a Política Nacional do Meio Ambiente”

(ANTUNES, 2004, p. 93).

A PNMA tem seus objetivos estabelecidos pelo art. 2º da Lei nº. 6.938, de 31 de

agosto de 1981, que assim preceitua:

Política nacional do meio ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar ao País,
condições de desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...]

Pode-se perceber que a PNMA visa à preservação do meio ambiente e busca estimular

o manejo florestal de forma que a qualidade do meio ambiente seja progressiva. O art. 2º da

Lei nº. 6.938/81 estabelece os princípios legais que regem a PNMA. Esses princípios estão

submetidos aos princípios gerais do direito ambiental. Os princípios constituídos na Lei são os

seguintes:
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I) ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o
meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo;
II) racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
III) planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV) proteção dos ecossistemas, com a preservação das áreas representativas;
V) controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VI) incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso
racional e a proteção dos recursos ambientais;
VII) acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII) recuperação de áreas degradadas;
IX) proteção de áreas ameaçadas de degradação; e
X) educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-lo para a participação ativa na defesa do meio
ambiente.

É importante mencionar que nem todos os princípios do Direito Ambiental estão

presentes na base estabelecida pela PNMA. O Direito Humano Fundamental é um exemplo,

devendo, todavia, ser considerado como um princípio implícito na PNMA. Mesmo não

mencionado na lei, é um princípio constitucional e, portanto, está presente nas normas de

natureza infraconstitucional (ANTUNES, 2004).

Já o princípio democrático “[...] encontra-se presente na principiologia estabelecida

pela Lei nº. 6.938/81 através da norma contida no inciso X do artigo 2º: Educação Ambiental

a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade objetivando capacitá-la para

a participação ativa na defesa do meio ambiente” (ANTUNES, 2004, p. 96). O autor comenta

que a referida norma legal tem sido muito pouco observada, pois a educação ambiental e a

capacitação dos cidadãos em defesa do meio ambiente são objetivos a serem alcançados.

2.2 GESTÃO AMBIENTAL

Diante da globalização, inclusive dos negócios, assim como da “[...]

internacionalização dos padrões de qualidade ambiental esperados na ISO 14000, a

conscientização crescente dos atuais consumidores e a disseminação da educação ambiental

nas escolas permitem antever que a exigência futura que farão os futuros consumidores [...]”
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(DONAIRE, 1995, p. 50), no que concerne à preservação do meio ambiente e à qualidade de

vida, que se intensificarão.

Porém, algumas empresas têm demonstrado que é possível “[...] ganhar dinheiro e

proteger o meio ambiente, mesmo não sendo uma organização que atua no chamado mercado

verde [...]”(DONAIRE, 1995, p. 51). Para o autor, isso é possível “[...] desde que as empresas

possuam certa dose de criatividade e condições internas [...]”, podendo transformar as

possíveis restrições e ameaças ao meio ambiente em oportunidades de negócios.

A responsabilidade ambiental, conforme D’isep (2004), compõe-se das

responsabilidades administrativa, civil e penal, ou seja, ao se falar em responsabilidade

ambiental, deve-se verificar o encontro entre as três espécies de responsabilidades, contidas,

inclusive, na Carta Magna de 1988, em seu art. 225, § 3º.

Ferreira (2003) afirma que a gestão ambiental pode começar por um funcionário ou

por um grupo de funcionários e dá os seguintes exemplos: pode partir de uma coleta seletiva

de lixo, com a separação do papel das latas e vidros; assim como podem partir da própria

empresa o incentivo e o esclarecimento aos funcionários sobre o assunto.

Foi o que ocorreu na Minnesotta Mining and Manufacturing Company (3M),

multinacional dos Estados Unidos, que, desde 1976, eliminou, em 7 meses, o equivalente a

70.000 toneladas de poluição do ar e economizou, aproximadamente, US$ 11 milhões. No

Brasil, de acordo com Neder (apud FERREIRA, 2003, p.31), esse exemplo deve ser também

seguido pelas organizações, pois “as empresas que não incluírem a gestão ambiental em todos

os seus níveis administrativos correm o risco de desaparecer do mercado nos próximos anos”.

Também Castro (1996, p. 68-69), já em 1996, apresentou algumas vantagens de ter um

sistema de gestão ambiental. As vantagens apresentadas pelo autor são:

a) para a empresa:
§ criação de uma imagem ‘verde’;
§ acesso a novos mercados;
§ redução de acidentes ambientais e custos de remediação;
§ conservação de energia e recursos naturais;
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§ racionalização de atividade;
§ menor risco de sanções do Poder Público;
§ redução de perdas e desperdícios;
§ maior economia; e
§ facilita acesso a financiamento.

b) para os clientes:
§ confiança na sustentabilidade do produto;
§ acompanhamento da vida útil do produto;
§ cuidados com a disposição final do produto;
§ incentivo à reciclagem, se for o caso;
§ produtos e processos mais limpos;
§ conservação dos recursos naturais;
§ gestão dos resíduos industriais;
§ gestão racional do uso da energia; e
§ redução da poluição global.

As vantagens apontadas por Castro (1996) existem tanto para a empresa como para

clientes, mas não são fáceis de serem implementadas. Não basta a boa vontade de uma das

partes. Ambas as partes, empresas e clientes, necessitam negociar as necessidades e as

oportunidades de cada um. Da mesma forma, as empresas necessitam de estratégias que

viabilizem a implementação de políticas ambientais. Conforme Corazza (2001), o produto da

discussão entre as partes deve buscar uma “[...] ‘abordagem contratual’ das políticas

ambientais, que emerge como fruto desses processos de negociação, como um novo

instrumento de política ambiental.” Essa abordagem contratual deve ser analisada como

instrumento de estratégia e interferência privada nas políticas ambientais, ou seja, a própria

empresa, em conjunto com a sociedade, começa a pressionar o governo na criação de políticas

públicas ambientais.

Cuperschmid e Tavares (2001) pesquisaram 135 residências na cidade de Curitiba, PR,

buscando a identificação de atitudes em relação ao meio ambiente e sua influência no

processo de compra de alimentos. O trabalho buscou saber o que essas pessoas entendem por

atributos ecológicos e obteve como respostas que estas os associam a produtos

ambientalmente corretos, ou seja, sem pesticidas e toxinas, sendo esta a última prioridade na

escolha de alimentos.
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Os autores constataram “[...] que os consumidores tendem a ser mais preocupados

sobre as questões ambientais quando estas os afetam pessoalmente. Os atributos verdes dos

produtos de alimentação não influenciam o consumidor na compra de alimentos”

(CUPERSCHMID; TAVARES, 2001) Com base nos autores, compreende-se que as

empresas, juntamente com os consumidores, forçam o governo a criar políticas ambientais,

com o intento de não mais utilizar normas, tais como o selo verde (atributos verdes).

As políticas públicas estão sendo criadas para que a cultura ambiental possa ser

difundida. As empresas de cosméticos são um exemplo disso, pois estão utilizando a

responsabilidade ambiental como marketing para angariar clientes. Melo e Vieira (2003)

explicam que “[...]pesquisas de marketing e áreas afins identificaram o investimento em meio

ambiente como uma das variáveis que participam na construção da imagem corporativa.” No

Brasil, o consumismo ético ainda é pequeno, se comparado aos Estados Unidos e Europa,

mas, na indústria de cosméticos, estão tendo influência positiva. “Os resultados indicaram que

o investimento na preservação do meio ambiente exerce influência positiva e significativa na

construção e fortalecimento da imagem corporativa de empresas do setor de cosméticos [...]”

(MELO; VIEIRA, 2003).

Com a criação das políticas de preservação do meio ambiente, a sociedade começou a

mudar seu comportamento e, dessa forma, se difundiu o que se pode chamar de “cultura

ambiental”. Ferreira (2003, p. 33) afirma que as políticas propiciaram:

[...]a difusão de uma cultura ambiental, [e] nas mais diversas organizações, surgiu o
que se denominou ‘a cultura dos Rs’, referindo-se à consoante inicial de várias
palavras usadas na gestão ambiental, quais sejam: reduzir; reusar; reciclar; recusar;
refil; repetir; reparar; remediar; reivindicar; retornar; entre outros.

A cultura ambiental que se menciona é formada pela mudança de comportamento

conseguida por meio de informações e práticas ambientais que são implantadas na

organização. Na aplicação dessas práticas, funcionários são educados para a importância da
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preservação do meio ambiente, modificando seus comportamentos para se adequarem às

novas práticas (FERREIRA, 2003).

D`lsep (2004) confirma as afirmações de Ferreira (2003) e apresenta, conforme Figura

1, o referido conceito.

Figura 1 - Gestão ambiental
Fonte: D’lsep (2004, p. 44).

A Figura 1 demonstra que a legislação ambiental não é a única que pressiona as

empresas para que adotem a gestão ambiental, mas também “[...]o mercado, a concorrência,

os consumidores, as partes interessadas (acionistas, agentes financiadores e outros), o custo

cada vez mais elevado da matéria-prima (como energia e água), dada a sua crescente escassez,

diante da demanda progressiva, etc” (D’LSEP, 2004, p. 43). Sendo assim, o autor comenta,

ainda, que surgem, no mercado, modelos e normas de gestão ambiental que têm como
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objetivo combater o passivo e garantir a lucratividade ambiental, como, por exemplo,

International Organization for Standardization (ISO) 14000, BS 7750, desenvolvida no

Reino Unido, e o Forest Stewardship Council (FSC), na comunidade comum européia.

“A gestão ambiental é um dos instrumentos privados que refletem, sem sombra de

dúvida, o escopo do eco desenvolvimento. Meio ambiente e lucro não são, necessariamente,

fatores excludentes, ao revés, podem se tornar um somatório” (D’LSEP, 2004, p. 45). Diante

disso, as empresas estão inseridas em um contexto que as mesmas devem observar. Assim,

não basta que a empresa priorize somente o mercado. Também necessita observar o meio

ambiente e quais os impactos que o mesmo sofre, decorrentes de sua ação. “Até porque o

meio ambiente é uno e indivisível, difuso e indisponível, não podendo ser diverso, nem

fracionado o seu tratamento. A sua interação é condição sine qua non para garantir a

sustentabilidade do desenvolvimento” (D’LSEP, 2004, p. 45).

As empresas adotam, lentamente, a gestão ambiental pela pressão recebida de seus

fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação ambiental. O

gerenciamento ambiental procura minimizar o impacto econômico e maximizar o impacto

social da organização. Porém, para Ferreira (2003, p. 33), “[...]o gerente ambiental de uma

empresa considera, em seu modelo de decisão, questões de caráter social e econômico. Muitas

vezes, este último prevalece sobre o primeiro”.

Concordando com Ferreira (2003), no que se refere ao caráter econômico, D’lsep

(2004, p. 130) afirma que a adoção de um sistema de gestão ambiental fundamenta-se no

argumento de que a indústria se revelou como um grande pivô da degradação do meio

ambiente e que, agora, precisa redimir-se. Neste sentido, se a organização polui de alguma

forma o meio ambiente, precisa, agora, evitar a poluição para que o planeta seja resguardado.

A Figura 2, apresentada por D`lsep (2004, 133), retrata quando o ciclo da gestão ambiental se

completa.
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Figura 2 - Contextualização da gestão ambiental na empresa
Fonte: D’lsep (2004, p. 133).

A Figura 2 mostra quando o ciclo da gestão ambiental se completa: “[...]quando a

questão ambiental sai da empresa em forma de poluição, resultante de suas atividades, e a ela

volta na forma de gestão ambiental, em resposta à obrigação legal de exercício da função

ambiental” (D’LSEP, 2004, p. 133). Entende-se que a legislação passa a existir por meio da

empresa, ora diante das necessidades, ora em conseqüências das suas atividades.

Entretanto, as empresas brasileiras pouco se preocupam com os grupos sociais.

Apenas quando recebem a fiscalização é que se dão conta das conseqüências causadas pela

sua atividade produtiva. Em relação a isso, Cristoforetti et al. (2004) buscaram “[...]analisar o

impacto da gestão ambiental no cenário industrial brasileiro no âmbito das leis, metodologias

e normatização”. Visualizaram, também, os recursos legais, prazos de implementação,

restrições orçamentárias e imposições mercadológicas. Os autores constataram que a gestão

ambiental, hoje, no Brasil, está muito bem nos aspectos legais. No entanto, para se implantar
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um sistema, o custo é elevado, o que torna inviável sua realização para indústrias de médio e

pequeno porte, que correspondem a 95% do total das empresas brasileiras.

Buscando a relação ambiental entre a comunidade dos portos de São Paulo e a

empresa Petrobrás, o estudo de Cunha (2002) relata as inovações implantadas em gestão

ambiental pela Petrobrás e Transpetro nas operações portuárias nas margens de São Paulo.

Registra um número elevado de óbitos até 2000, mas não cita a partir de quando. Apenas

menciona que gerou um número elevado de mortos, até 2000, nas referidas operações

portuárias, por falta de segurança. Discute-se o desafio da construção do “[...]

desenvolvimento sustentável, enfocando-se a responsabilidade social da empresa, a

repercussão dos cuidados ambientais sobre sua imagem, e as atitudes do público relacionadas

à transparência e às possibilidades de participação no gerenciamento do risco ambiental”

(CUNHA, 2002).

Por outro lado, a questão ambiental, por estar tendo maior abrangência, não está mais

voltada exclusivamente para as indústrias. O ecoturismo também pode ser, nos dias de hoje,

uma possibilidade de gestão de negócio, pois mostra a “[...] valorização da educação

ambiental como parte introdutória no mundo dos negócios [...]” (PFITSHER, et al. 2004). O

autor conclui que o ecoturismo “[...]é apenas um dos exemplos que abrem novas perspectivas

de negócios bem-sucedidos e responsáveis na área ambiental, [...]” (PFITSHER, et al. 2004).

Associado a isso, pode ser realizado um trabalho de educação ambiental a partir das escolas,

ocorrendo, assim, uma parceria para o bom êxito das empresas e de toda a comunidade.

A gestão ambiental tem apresentado possibilidades de negócios para o ecoturismo.

Entretanto, na hotelaria, segundo Silva e Ribeiro (2003), a “[...]má divulgação dos programas

de gestão ambiental [...] e a falta de capacitação ajudam ao agravamento do quadro”. O estudo

tomou como base o Pólo Costa das Dunas, no litoral do Estado do Rio Grande do Norte e
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constatou, no entanto, que há iniciativas isoladas que poderão, no futuro, disseminar e

contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos pelo Pólo.

Outra área que tem buscado maneiras de proteger o meio ambiente é a construção

civil. Uma vez que afeta o meio ambiente “[...]através de retiradas de materiais da natureza

que não são retornáveis, como areia, cal, ferro, alumínio, madeira, água potável e também o

entulho, que é o resultado das sobras, dos desperdícios e dos rejeitos de materiais de

construção em uma obra [...]” (PAIVA; RIBEIRO, 2005), podendo ser de destruição ou

construção de uma casa, muro, prédio, entre outros.

Em relação a isso, o artigo de Paiva e Ribeiro (2005) apresenta as novas tecnologias,

entre elas a reciclagem dos entulhos. Os autores utilizaram o estudo de caso, tendo como

objetivo a construção de um muro com materiais novos e outro com materiais reciclados do

entulho. Em presença disso, apuraram “[...]uma economia de custos que, comparada com os

investimentos realizados, resultou, dentro de uma produção de escala, um ponto de equilíbrio.

Assim, evidenciou-se, por meio de instrumentos de contabilidade, a viabilidade de

investimentos no processo de reciclagem” (PAIVA; RIBEIRO, 2005).

2.3 INDICADORES AMBIENTAIS

Para regular a forma de relação entre o homem e a natureza, harmonizando o

desenvolvimento ecológico com o objetivo do homem de máxima produção, o legislador se

viu obrigado a criar normas jurídicas para proteger, preservar e reprimir as agressões contra o

meio ambiente (ANTUNES, 2004).

O direito ambiental, no Brasil, sempre esteve disperso em diversas e variadas leis que,

ao longo do tempo, sofreram alterações de acordo com as necessidades que surgiram e
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buscaram uma globalização ecologicamente correta, visando coibir o esgotamento dos

recursos naturais (ANTUNES, 2004).

Os indicadores ambientais, se assim se pode dizer, são o extrato das Leis Ambientais

editadas ao longo do tempo e envolvem, desde o transporte de produtos químicos,

agrotóxicos, tóxicos, bem como o acompanhamento da genética, da agricultura, pecuária, das

águas e da caça. Não se pode deixar de citar o acompanhamento das florestas de proteções

legais, nativas e de reprodução (plantio), o que impõe critérios racionais para os avanços

tecnológicos (ANTUNES, 2004).

2.3.1 Indicadores nacionais

A história legislativa, no que concerne ao impacto ambiental no Brasil, teve seu início

na década de 70 do século XX, com o Decreto-Lei nº. 1.413, de 14 de agosto de 1975. O

mencionado Decreto-Lei inseriu no direito brasileiro o zoneamento das áreas críticas de

poluição. O art. 1º, citado por Antunes (2004, p. 295), determina que “as indústrias instaladas

ou a serem instaladas em território nacional são obrigadas a promover as medidas necessárias

para prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do

meio ambiente”.

Segundo o referido Decreto, criado na década de 1970, as indústrias que já existiam

precisariam se readequar e as que fossem instaladas deveriam utilizar equipamentos

necessários para reduzir ou impedir a poluição produzida pela atividade-fim da indústria.

Porém, antes de serem instaladas tais máquinas, seria necessária uma avaliação prévia dos

impactos ambientais que a indústria poderia provocar (ANTUNES, 2004).
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A regulamentação do Decreto-Lei nº. 1.413/75 deu-se pelo Decreto nº. 76.389, de 3 de

outubro de 1975, que construiu, para efeitos de impacto ambiental, um conceito normativo de

poluição, determinado pelo art. 1º do Decreto citado por Antunes (2004, p. 296), in vervis:

Para as finalidades do presente Decreto considera-se poluição industrial qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de energia ou de substâncias sólida, líquida ou gasosa,
ou combinação de elementos despejados pelas indústrias, em níveis capazes, direta
ou indiretamente, de:
I – prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II – criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;
III – ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a outros recursos naturais.

Já a Lei nº. 6.938/81, em seu art. 3º, citada por Antunes (2004, p. 330), define poluição

como:

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]
III – poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que
direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas.....

Observa-se que, tanto no Decreto como na Lei, a intenção para o conceito de poluição

é o mesmo: ambos visam à qualidade ambiental, à saúde, à segurança, ao bem-estar e à

preservação da flora e fauna. Antunes (2004, p. 626) faz um breve histórico sobre a

legislação:

O primeiro Parque Nacional Brasileiro foi criado no ano de 1937, no antigo Estado
do Rio de Janeiro, em Itatiaia. Tal criação se fez com base em dispositivos legais
constantes do Código Florestal de 1934. Em 1943, mediante a expedição do Decreto
Legislativo nº. 3, de 13 de fevereiro de 1948, foi aprovada a convenção para a
proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas naturais dos países da América, que
introduziu em nosso sistema jurídico outras categorias de unidades de conservação.
Em 1965, surgiu a Lei nº. 4.771, que estabeleceu novos critérios para o
estabelecimento de áreas protegidas. A grande inovação foi a diferenciação entre
áreas que admitiam a utilização e áreas que a inadmitiam. Em geral, a idéia inicial
que preside o estabelecimento das unidades de conservação é a da criação de
santuários de flora e fauna.

Antes do advento dos diversos indicadores ambientais, a legislação vigorante no Brasil

era esparsa e assistemática, bem como se ressentia das dificuldades de uma aplicação prática e

acentuava a necessidade de um corpo de regras mais atualizado que somente passou a ter

destaque a partir do Código Florestal (ANTUNES, 2004).
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A Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965 - O Código Florestal - discorre sobre a

proteção de todas as florestas e vegetação existentes no país, sobre as margens dos rios,

dunas, rodovias e ferrovias, bem como sobre a notificação das revendas de maquinário para

exploração de tal função.

O Código Florestal, em seu art. 27, proíbe a utilização de fogo nas florestas e demais

formas de vegetação. A proibição da utilização de fogo somente foi regulamentada em 1988,

pelo Decreto nº. 2.661, de 08 de julho. O referido Código Florestal contém um artigo

exclusivo sobre a preservação permanente de mata nativa nas margens dos rios. Trata-se do

art. 2º que assim determina:

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima seja:

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura;
3) de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) a
200 (duzentos) metros de largura;
4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros;
5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura
superior a 600 (seiscentos) metros;

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água, naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados ‘olhos d’água’, qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de largura;
d) no topo dos morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou parte destas com declividade superior a 45º equivalente a 100%
na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de margens;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura de relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação.

Posterior ao Código Florestal, outras leis, focadas na proteção ao meio ambiente,

foram aprovadas. É o caso da Lei nº. 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a

proteção à fauna; da Lei nº. 6.453, de 17 de outubro de 1977, que dispõe sobre a

responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados

com atividades nucleares; da Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o

parcelamento do solo urbano; da Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação
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civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico; e da Lei nº. 7.643, de 18 de

dezembro de 1987 (pesca da baleia), que proíbe a pesca do cetáceo nas águas jurisdicionais

brasileiras.

Além das leis mencionadas, tem-se a Constituição Federal de 1988 que, no art. 225,

capítulo VI, trata exclusivamente sobre meio ambiente. Abrange o bem-estar do povo; as

incumbências do Poder Público; a exploração dos recursos minerais, como a conduta em

atividades lesivas ao meio ambiente, aos patrimônios nacionais, tais como à Mata Atlântica e

Serra do Mar; e a proteção das terras devolutas. Igualmente define a instalação de usinas

nucleares.

Da mesma forma que diversas cartas anteriores, a Constituição Federal de 1988 dispõe

sobre as águas. Assim, o art. 20, III, da Constituição Federativa do Brasil, determina que são

bens da União “Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou

que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países, ou se estendam a

território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais”

(ANTUNES, 2004, p. 803). Inclui, também, as ilhas fluviais, praias marítimas, ilhas oceânicas

e costeiras, mar territorial e terrenos da marinha, recursos minerais, entre outros.

Já o domínio dos Estados e Municípios está disposto no art. 26 (BRASIL,1988, p.47):

a) as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
ressalvadas neste caso, na forma da Lei, as decorrentes de obras da União;
b) as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiveram no seu domínio, excluídas
aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
c) as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.

Conforme determinado no art. 22 da Constituição Federal, a competência legislativa

sobre água é desempenhada privativamente pela União. Tal competência, estabelecida na

mesma norma constitucional, deve ocorrer em conjugação com a competência federal para

legislar sobre energia (BRASIL, 2005).

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


46

Segundo Antunes (2004, p. 831-832), são infrações às normas de utilização dos

Recursos Hídricos:

a) derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva
outorga de direito de uso;
b) iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação
ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que impliquem
alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos
órgãos ou entidades competentes;
c) utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com
os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga;
d) perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida
autorização;
e) fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores
diferentes dos medidos;
f) infringir normas estabelecidas em regulamento, compreendendo as normas
administrativas emanadas dos órgãos competentes;
g) obstar ou dificultar as ações da fiscalização competente.

As penalidades aplicáveis, para Antunes (2004, p.832), são as seguintes:

a) advertência por escrito, na qual será fixado o prazo para a correção da
irregularidade;
b) multa simples ou diária, proporcional à gravidade da infração;
c) embargo provisório, por prazo determinado, para a execução de serviços e obras
necessárias para o cumprimento das normas legais referentes aos recursos hídricos;
d) embargo definitivo, com revogação da outorga.

A Lei nº. 7.802, de 11 de julho de 1989, dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,

seus componentes e afins.

A Lei nº. 7.805, de 18 de julho de 1989 (regime de permissão de lavra garimpeira),

altera o Decreto Lei nº. 227, de 28 de fevereiro de 1967, cria o regime de permissão de lavra

garimpeira e extingue o regime de matrícula.

A Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, que discorre sobre a arbitragem no Brasil,

foi decidida pela constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 12 de

dezembro de 2001. Esta Lei busca solucionar conflitos ambientais entre particulares que,

muitas vezes, se prolongam no Poder Judiciário por muitos anos. Pode ocasionar um conflito

ambiental entre particulares, por exemplo, o fato de uma determinada empresa contaminar,
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pelo lançamento irregular de efluentes, o solo no qual está situada uma empresa vizinha e os

lençóis freáticos por ela utilizados.

Hoje, com a edição da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, boa parte desses

textos recebeu tratamento mais orgânico e sistêmico, respondendo aos anseios ambientais.

Já o Decreto nº. 3.179, de 21 de setembro de 1999, traz nos seus artigos as penalidades

a que as empresas estão sujeitas em caso de má conduta e atividades lesivas ao meio

ambiente. No capítulo III, art. 60, do referido Decreto, assim está descrito: “As multas

previstas neste Decreto podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por termo

de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas

específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental” (DECRETO, 3.179, 1999).

Cumprindo a legislação, a empresa está apta a trabalhar com maior segurança dentro

de normas já estabelecidas, tendo um custo/benefício (investimento/retorno) esperado.

2.3.2 Indicadores internacionais

Os indicadores ambientais internacionais que se relacionam às indústrias madeireiras

são o Forest Stewardship Council (FSC) ou Conselho de Manejo Florestal ou selo verde e a

ISO 14000, que são um grupo de normas de sistemas de gestão ambiental. Tendo em vista o

objetivo deste estudo, explicar-se-á como cada um dos indicadores auxilia o setor madeireiro.

Utilizando o Manual de Certificação do Manejo Florestal no sistema do Forest Stewardship

Council (MCMFSFSC), se abordará a certificação florestal do sistema FSC.

A certificação florestal do sistema FSC é um instrumento voluntário pelo qual se

garante ou atesta que determinada empresa ou comunidade maneja suas florestas de acordo

com padrões de desempenho social, ambiental e econômico. Essa certificação procura, dessa
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forma, garantir sustentabilidade do manejo a longo prazo, assim como a conservação dos

recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico (MCMFSFSC, 2004).

O FSC é uma organização internacional não-governamental, sem fins lucrativos, com

sede na Alemanha. “Foi fundada em 1993 por representantes de entidades ambientalistas,

pesquisadores, produtores de madeira, comunidades indígenas, populações florestais e

indústrias de 25 países” (MCMFSFSC, 2004). Taylor (2004) comenta que o seu objetivo é

promover o bom manejo florestal tendo como base princípios e critérios definidos que visam

a um manejo florestal ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente

viável.

O FSC é muito mais que uma instância de desenvolvimento de padrões e definição de

políticas do sistema, pois também credencia certificadores independentes. “O FSC não emite

certificados, mas autoriza os certificadores a emitirem o certificado com a marca do FSC”

(MCMFSFSC, 2004, p.14). Para se credenciar, os certificadores necessitam desenvolver

normas e guias de campo para certificação baseados nos princípios e critérios do FSC.

“No Brasil, foi formado o Grupo de Trabalho do FSC no Brasil (GTFSC-BR), que

atua desde 1996, com o objetivo de firmar padrões locais específicos” (MCMFSFSC, 2004,

p.15). Sendo aprovados, os padrões devem ser operados para avaliação.

No Brasil já foram criados padrões para plantações florestais e florestas naturais de

terra firme na Amazônia. Além disso, estão sendo desenvolvidos padrões para o manejo de

produtos florestais não madeireiros na Mata Atlântica e de populações naturais de castanha na

Amazônia (MCMFSFSC, 2004, p.15).

A certificação pode resultar em vários benefícios para os diversos grupos de interesse

relacionados à atividade florestal, como produtos diferenciados, o que possibilitará ao

empreendedor o ingresso a novos mercados ou a manutenção dos atuais; preços diferenciados;

acesso facilitado a financiamentos; e melhoria da imagem institucional (MCMFSFSC, 2004).
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Os custos para a certificação das florestas são pagos pelos produtores. A exemplo do

México, a média de custos e monitoramento pode chegar a 36.000 dólares em 5 anos. Se

forem contabilizados os custos indiretos de manutenção de ação corretiva e previsão, os

custos podem chegar a 65.000 dólares (MADRID e CHAPELA, 2003, apud TAYLOR, 2004,

p. 9).

Os consumidores, os trabalhadores, as comunidades de entorno de unidades

certificadas e o poder público podem ser beneficiados direta ou indiretamente. Isto significa

que a certificação envolve a preservação das áreas ambientais necessárias à sobrevivência,

melhores condições de trabalho, bem-estar e liberdade de organização aos trabalhadores,

assim como oportunidade do poder público para utilizá-la como base para traçar políticas

florestais locais e regionais, além de contar com apoio no controle do manejo florestal e da

aplicação da legislação florestal (MCMFSFSC, 2004). Exemplo disso se apresenta na Figura

3, conforme Taylor (2004), adaptado de Bass et al. (2001) e Lawrence (2002).
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Figura 3 - Corrente de madeira desde o produtor
Fonte: Adaptado de Bass et al. (2001); Lawrence (2002, apud TAYLOY, 2004).

No final de 2002, 109 milhões de hectares foram certificados com todos os princípios

pertinentes pela FSC, representando 3% das florestas mundiais. A taxa de crescimento de

madeira certificada é de 243 milhões de metros cúbicos por ano. Esse total representa 5% do

mercado europeu e 1% do mercado americano. Em 1996, 70% de todas as certificações foram

de países desenvolvidos, mas somente 0,2% do mundo tropical (mata nativa tropical) é

certificado. Em 2004, 81% dos certificados do FSC foram encontrados na América do Norte e

Europa, como Suíça, Polônia, antiga União Soviética (USRR), agora Rússia (TAYLOR,

2004).
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2.3.2.1 Princípios e critérios do Forest Stewardship Council (FSC)

Este tópico tem por objetivo apresentar as exigências estabelecidas nos padrões de

certificação do FSC. Sendo assim, apresentar-se-á um breve referencial teórico sobre os 10

princípios e critérios estabelecidos pelo FSC.

O princípio 1 estabelecido pelo FSC é obediência às Leis e aos princípios do FSC.

Dispõe sobre o cumprimento de toda a legislação pertinente ao empreendimento, como

licenciamento ambiental; registro dos trabalhadores em carteira assinada; saúde e segurança

do trabalho (normas regulamentadoras); normas regulamentadoras rurais; guia da

Organização Internacional do Trabalho (OIT) de saúde e segurança no trabalho florestal;

plano de manejo aprovado; plano operacional anual; autorização de exploração; e Autorização

para Transporte de Produto Florestal (ATPF`s); manutenção de áreas de preservação

permanente; reserva legal; e proteção às áreas de manejo contra atividades não-autorizadas,

incêndios e outros (MCMFSFSC, 2004).

“O manejo florestal deve respeitar todas as leis aplicáveis no país onde opera, os

tratados internacionais e os acordos assinados por este país, e obedecer a todos os princípios e

critérios do FSC” (MCMFSFSC, 2004).

O Princípio 2 do FSC se refere aos direitos e responsabilidades em posse e uso.

Dispõe sobre a comprovação do direito de uso da água a longo prazo, a garantia da

integridade da área, a utilização de mecanismos apropriados para a resolução de disputas

sobre direitos de uso da terra e o empenho na resolução dos conflitos identificados

(MCMFSFSC, 2004).

O Princípio 3 é referente aos direitos dos povos indígenas. Dispõe sobre o

recolhimento dos direitos de uso e posse adquiridos. Os povos indígenas e comunidades

tradicionais devem controlar o manejo em suas áreas ou delegar o controle a terceiros. De

forma livre e consciente, deve haver manejo de medidas preventivas ou compensatórias em
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caso de impactos negativos sobre a comunidade, ou seja, a compensação pelo uso de

conhecimento tradicional e mapeamento e proteção de áreas de especial significado religioso,

cultural, ecológico ou econômico para populações tradicionais (MCMFSFSC, 2004).

O Princípio 4 discorre sobre relações comunitárias e direitos dos trabalhadores. Dispõe

sobre o cumprimento das legislações e regulamentações trabalhistas, tanto para trabalhadores

próprios como para trabalhadores terceirizados; sobre a garantia de segurança e saúde no

trabalho, a garantia das condições adequadas de alimentação, acampamento/dormitório,

higiene, transporte, lazer e água de qualidade em quantidade suficiente; sobre a garantia dos

direitos e condições iguais aos trabalhadores terceirizados; sobre o treinamento, fornecimento

e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI`s), mecanismos para resolução de

impasses e conflitos; sobre o reconhecimento e garantia dos direitos tradicionais de colheita; e

sobre reconhecimento e garantia dos direitos tradicionais de colheita de produtos florestais

não-madeireiros (MCMFSFSC, 2004).

O Princípio 5 se preocupa com os benefícios da floresta. Dispõe sobre a diversificação

do uso dos recursos, a otimização e o aproveitamento da produção, a redução de resíduos e

desperdício (evitar tocos altos, minimizar danos a outros recursos florestais e não derrubar

árvores ocas), a intensidade e ciclo de exploração baseados em dados de crescimento da

floresta, visando à sustentabilidade da produção (MCMFSFSC, 2004).

O Princípio 6 expõe sobre impacto ambiental. Dispõe sobre a avaliação e minimização

dos impactos ambientais das atividades de manejo, a utilização de técnicas de exploração de

impacto reduzido (EIR), a elaboração de diretrizes escritas para minimizar os impactos do

manejo, a garantia de não-retirada de madeira nas áreas de preservação permanente, a não-

utilização de produtos químicos proibidos, o gerenciamento dos resíduos inorgânicos

(embalagens, plásticos e outros) e a conversão de florestas em outros usos da terra na área de
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manejo, sendo esta última permitida apenas em condições muito restritas e quando se tratar de

áreas muito pequenas (MCMFSFSC, 2004).

O Princípio 7 se refere ao plano de manejo. Dispõe sobre a implementação de um

plano de manejo dinâmico e periodicamente atualizado com os resultados do monitoramento,

a execução efetiva das atividades previstas no Plano de Manejo, o treinamento e capacitação

dos trabalhadores florestais e a divulgação do resumo público do plano de manejo

(MCMFSFSC, 2004).

O Princípio 8 aborda monitoramento e avaliação. Dispõe sobre a definição do

monitoramento em função do tamanho do empreendimento, considerando volume explorado,

crescimento e regeneração, impactos da exploração e custos, entre outros, garantia da

rastreabilidade, incorporação dos resultados do monitoramento na revisão do plano de manejo

e disponibilização para o público dos resultados do monitoramento (MCMFSFSC, 2004).

O Princípio 9 refere-se à manutenção de florestas de alto valor para conservação.

Dispõe sobre a possibilidade de manejar as florestas de alto valor para conservação (FAVC) e

identificar os atributos de alto valor para conservação. Também dispõe sobre inclusão no

plano de manejo de um capítulo sobre as FAVC e sobre proposição de medidas para garantir a

sua manutenção, abordagem no contexto de precaução (na dúvida, sempre adotar uma opção

conservadora) e o sistema de monitoramento para avaliar a efetividade das ações empregadas

para manter os atributos (MCMFSFSC, 2004).

O Princípio 10 discorre sobre plantações. Dispõe sobre a conservação de recursos

naturais, garantia de proteção florestal, redução de impactos negativos; realização de

monitoramento dos impactos, promoção da diversidade nas plantações, garantia de posse e

uso da terra, assim como a não-conversão de áreas de florestas naturais (MCMFSFSC, 2004).

Atualmente, a certificação FSC é a mais rigorosa. Mesmo assim, as empresas estão

cada vez mais proprietárias e administradoras das matas. Apesar disso, encontram muitos
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obstáculos, tais como alto custo da certificação, baixo retorno da premiação e dificuldades de

acesso da madeira certificada no mercado. Porém, quando vencem tais obstáculos, observam

que valem a pena os custos incorridos pela certificação do seu produto (TAYLOR, 2004)

2.3.3 International Organization for Standardization (ISO 14000)

As normas de sistemas de gestão ambiental mais conhecidas, como série ISO 14000,

surgiram na metade dos anos de 1990, respondendo às exigências da comunidade

internacional.

As normas de sistema de gestão ambiental surgiram para tentar estabelecer um

conjunto de procedimentos e requisitos que relacionam o meio ambiente com o

projeto/desenvolvimento, planejamento, fornecedores, produção e serviços pós-venda

(D`AVIGNON, 1995).

Um sistema de gestão ambiental pode ser definido como um conjunto de

procedimentos para gerir ou administrar uma empresa, de forma a obter o melhor

relacionamento com o meio ambiente (D`AVIGNON, 1995, p. 26).

Após o comprometimento com as questões ambientais e a avaliação inicial, começa a

implementação de outros requisitos. Porém, nada impede que sejam executados diferente da

ordem colocada (D`AVIGNON, 1995):

a) estabelecimento da política ambiental da organização,

b) planejamento para implantação,

c) implantação e operação,

d) monitoramento e ações corretivas e

e) revisão ou análise crítica.
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As potencialidades decorrentes do uso do sistema de gestão ambiental – ISO 14000 – a

médio prazo são: avaliação de riscos ambientais, recuperação de áreas degradadas, relatório

de auditoria ambiental, preparação e planos de emergência ou contingenciamento,

determinação de impactos ambientais e projetos para o meio ambiente (D`AVIGNON, 1995).

Já as potencialidades a longo prazo estão voltadas a produtos e processos mais limpos,

conservação dos recursos naturais, gestão dos resíduos industriais, gestão racional do uso da

energia e redução da poluição global (D`AVIGNON, 1995).

Por meio da certificação ambiental, apoiadas na ISO 14000, as empresas conseguem

vantagens, pois “[...] além de facilitar a entrada de produtos em novos mercados, [a] série

ISO 14000 procura responder às exigências de um desenvolvimento sustentável para toda a

comunidade internacional, respeitando as condições físicas do planeta para a garantia das

gerações futuras” (BARBATO; BLAT, 2006). As normas expressam os requisitos mínimos

necessários e fundamentais para uma boa prática do gerenciamento ambiental.

Com o crescimento da preocupação mundial com problemas ecológicos, a série ISO
14000, além de promover a harmonização no campo da gestão ambiental, auxiliará
as empresas a demonstrar seu comprometimento com o desenvolvimento
sustentável, ajudando a superar os inúmeros impasses existentes entre o
desenvolvimento das atividades econômicas e a proteção ambiental. (ISO 14000,
1998, p. 9).

O estudo aqui relatado teve como supedâneo as Leis e os Decretos mencionados até o

momento e, mormente, a Lei 9.605/98, que deu tratamento adequado à responsabilidade

ambiental, e Antunes (2004), que agrupa, em uma única obra, todas as Leis e Decretos sobre a

Legislação Ambiental.

2.4 CONTABILIDADE AMBIENTAL

O conceito de meio ambiente é, claramente, cultural. É por meio de ações que o ser

humano determina aquilo que deve ou não ser entendido como meio ambiente. “A grande
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dificuldade do tema está em que a ideologia liberal sempre buscou acentuar a dicotomia entre

o ser humano e a natureza, dicotomia esta necessária para que o modo de produção capitalista

pudesse justificar a apropriação de matéria-prima [...]” (ANTUNES, 2004, p. 240), a

transformação das realidades naturais em bem da indústria e a acumulação de capital.

O meio ambiente também pode ser um bem jurídico autônomo e unitário, não se

confundindo com os demais bens jurídicos que o integram. “O bem jurídico meio ambiente

não é um simples somatório de flora e fauna, de recursos hídricos e recursos minerais.”

(ANTUNES, 2004, p. 241) Ele deriva da supressão de todos os componentes, tais como

florestas, animais, ar etc. Diante disso, Antunes (2004, p. 241) assim conceitua meio

ambiente:

Meio ambiente é, portanto uma res communes omnium. Uma coisa comum a todos,
que pode ser composta por bens pertencentes ao domínio público ou ao domínio
privado. A propriedade do bem jurídico meio ambiente, quando se tratar de coisa
apropriável, pode ser pública ou privada. A fruição do bem jurídico meio ambiente é
sempre de todos, da sociedade. Por outro lado, o dever jurídico de proteger o meio
ambiente é de toda a coletividade e pode ser exercido por um cidadão, pelas
associações, pelo Ministério Público, ou pelo próprio Estado contra o proprietário
dos bens ambientais que sejam propriedade de alguém.

Devido às pressões que estão sofrendo, advindas dos consumidores e das entidades

governamentais, as empresas estão começando a perceber que necessitam se preocupar mais

com o meio ambiente. Para que as organizações se adequem às novas exigências advindas das

preocupações ambientais, é necessário que todas as atividades das mesmas, inclusive a ciência

contábil, se integrem em um processo de gestão ambiental. “[...] é preciso que sejam

assimilados alguns novos conceitos que se traduzem por um novo ramo dessa ciência,

conhecido como Contabilidade Ambiental (onde a variável ambiental ‘remodela’ conceitos

tradicionais como ativos, passivos, custos e demonstrações)” (BORBA; NAZÁRIO, 2003).

Na busca pelo remodelar da contabilidade ambiental, o autor Cristophe (apud PAIVA,

2003, p. 17) define a Contabilidade Ambiental “[...] como ‘um sistema destinado a dar

informações sobre a rarefação dos elementos naturais, engendrado pelas atividades das
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empresas e sobre as medidas tomadas para evitar esta rarefação.’” Em outras palavras, a

Contabilidade Ambiental facilita a geração de informações que auxiliarão o usuário na

tomada de decisão.

Já na visão de Environmental Protection Agency (EPA) (1995, p. 4 apud PAIVA,

2003, p. 19), “o termo Contabilidade Ambiental possui muitos significados e usos, podendo

suportar a Contabilidade Ambiental Nacional, Gerencial e Financeira.” O Quadro 2 apresenta

esta distinção.

Tipo de Contabilidade Ambiental Foco Público-Alvo
Contabilidade ambiental nacional Nação Externo
Diretiva ou contabilidade gerencial Empresa, divisão, estabelecimento, linha de

produto ou sistema
Interno

Contabilidade financeira Empresa Externo
Quadro 2 - Tipos de contabilidade ambiental
Fonte: Paiva (2003, p. 20) – adaptado de EPA – An introduction to environmental accounting as a business
management tool.

A Contabilidade Ambiental Nacional, segundo Paiva (2003, p. 20), “[...]diz respeito a

toda a nação, subsidiando a geração de indicadores que podem ser utilizados no

acompanhamento e avaliação das políticas macroeconômicas ambientais.” Já a Contabilidade

Ambiental Gerencial é mais restrita, “[...] é o processo de identificação, mensuração,

acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação das informações financeiras

utilizadas pelos gestores para planejamento, avaliação e controle dentro de uma organização”

(PAIVA, 2003, p. 21). Por outro lado, a Contabilidade Ambiental Financeira “[...]possibilita

à empresa a formulação de relatórios para usuários externos que demonstrem interesse nas

informações, tais como instituições financeiras, investidores e outros” (PAIVA, 2003, p. 22),

ou seja, possibilita a divulgação para o público das responsabilidades ambientais e dos custos

ambientais.

Entretanto, Tinoco e Kraemer (2004) comentam que as características de eventos

ambientais, sejam eles produção de cal, de cana-de-açúcar, de papel e celulose, etc. “[...]

afetam o patrimônio e a continuidade das empresas, a qualidade de vida das pessoas, da fauna,
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da flora, dos rios e mares, e que, por conseguinte, devem ser objeto de registro, acumulação,

mensuração, avaliação e divulgação pela contabilidade empresarial” (TINOCO; KRAEMER,

2004, p. 61).

Um exemplo que se aproxima do estudo ora apresentado é o Papel e a Celulose, que

estão relacionados à madeira. Nesse caso, o evento ambiental não só afeta o patrimônio e a

continuidade das empresas e a qualidade de vida das pessoas, conforme citaram Tinoco e

Kraemer (2004), como também agride tanto a flora quanto a fauna. Exemplo disso é a “[...]

agressão aos microorganismos e mananciais; ar carregado, proveniente de descargas

atmosféricas; disposição de resíduos sólidos; geração de compostos orgânicos clorados”

(TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 61).

O setor madeireiro, segundo Tinoco e Kraemer (2004), está sempre buscando manter

a biodiversidade; a certificação de madeira; a redução de efluentes; a redução das emissões

atmosféricas; maior aproveitamento energético; entre outros. Para que as indústrias, a

exemplo da Petrobrás, companhia estudada por Ribeiro e Souza (2003), possam melhorar, é

necessária a construção de procedimentos na área de demonstrações contábeis, que possam

“[...]ser visualizados com a utilização da Contabilidade Ambiental, a qual poderá evidenciar

seu empenho no cumprimento de sua responsabilidade ambiental.” (RIBEIRO; SOUZA,

2003, p. 0l) A ausência de informação poderá comprometer os resultados do exercício atual,

assim como dos futuros.

Já utilizando a cadeia de valor, Pinheiro Neto (sítio) trabalha o sistema de custos em

indústrias madeireiras do município de Santarém, Pará. Ele se utiliza da informação da

contabilidade de custos, “[...]a questão da gestão empresarial voltada para a gestão estratégica

de custos e preços, e a gestão ambiental no intuito de utilizá-los como ferramenta para

obtenção de vantagem competitiva com o estudo da cadeia de valor e da obtenção de

certificação florestal [...]” (PINHEIRO NETO, 2003, p. 0l), para que decisões possam ser
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tomadas. O autor finaliza com o estudo da contabilidade ambiental e seus custos, sendo que

observou que, na cidade de Santarém, as indústrias madeireiras ainda estão longe dessas

aplicações. Contudo, sugere um sistema de custo com caráter gerencial.

Outro autor que realizou um estudo sobre a interação do meio ambiente na indústria

madeireira foi Souza (www.teses.usp.br). Em sua dissertação, “[...]teve como objetivo geral o

desenvolvimento de um estudo para detectar o nível de interação com o meio ambiente da

indústria madeireira localizada na Amazônia Mato-Grossense” (SOUZA, 2003). O autor

buscou o relacionamento entre o meio ambiente e as informações fornecidas à contabilidade,

tendo como motivo relevante a forte pressão do mercado internacional.

O motivo anteriormente apresentado também faz parte da pesquisa que se realizou,

com o diferencial de que o estudo de Souza (2003) se baseava em florestas nativas e este se

baseou em florestas renováveis (plantadas). Souza (2003) trabalhou [...]com a hipótese de

que a Contabilidade Ambiental pode ser um agente condutor de informações necessárias à

identificação de alternativas para avaliação de investimentos e passivos ambientais na

indústria madeireira, de forma a subsidiar o processo de tomada de decisões dos gestores.

O autor concluiu que é relevante evidenciar, nas demonstrações contábeis, os aspectos

ambientais, pois as demonstrações manterão os usuários externos informados quanto aos

impactos causados ao meio ambiente e suas implementações nas respectivas áreas ambientais

em que são usadas para a atividade-fim.

2.4.1 Plano de contas

Para se ter uma contabilidade ambiental adequada à realidade do meio em que se

encontra, é necessário que o plano de contas seja bem elaborado, pois é peça-chave do

planejamento contábil. “Deve ser objetivo, claro e poder representar as devidas contas que
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receberão os registros das transações econômicas realizadas ou dos fatos gerados”

(FERREIRA, 2003, p. 97). O plano de contas deve apresentar possibilidades para o registro

de transações efetuadas pela organização ou, então, ter uma estrutura flexível o suficiente para

a sua atualização, garantindo fidelidade nas transações efetuadas. Todo plano de contas deve

emitir relatórios financeiros e gerencias, atendendo, assim, às necessidades dos gestores.

A pesquisa de Tinoco e Kraemer (2004) propõe um plano de contas baseado no artigo

de Dutra (2002). Todavia, esse plano foi significativamente ampliado no estudo dos referidos

autores, no qual tem uma combinação de contas exclusivamente ambientais, com contas do

plano de contas contábil (ativo, passivo e patrimônio líquido, contas de resultado – receitas e

despesas).

Os autores explicam que o plano de contas ambientais “constitui-se no conjunto de

contas que deve ser utilizado por uma entidade (empresa) na contabilização de suas

operações, ou seja, de todos os fatos contábeis mensuráveis monetariamente” (TINOCO;

KRAEMER, 2004, p. 74). Diante dessa explanação, entende-se que o plano de contas

ambientais sugerido pelos autores possui fins contábeis e também extracontábeis. Tinoco e

Kraemer (2004, p.75-79) apresentam o modelo de balanço patrimonial envolvendo fins

contábeis e extracontábeis, conforme Quadro 3 e 4.
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Quadro 3 – Plano de contas dos elementos patrimoniais
Fonte: Tinoco e Kraemer (2004, p. 75).
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Quadro 4 – Plano de contas dos elementos de resultado
Fonte: Elaborado com base em Tinoco e Kraemer (2004, p. 77).

O plano de contas deve ser moldado de forma a permitir a preparação de relatórios

gerenciais para os vários níveis gerenciais, além do atendimento aos usuários externos.

Tinoco e Kraemer (2004, p. 75) acrescentam que “o contador, ao projetar o plano de contas

para determinada empresa, deve prever um rol de contas que abarque todas as atividades e

possibilidades presentes, bem como aquelas contas que, não utilizadas atualmente, podem ser

utilizadas no futuro”. Dentre essas contas se inserem as referentes aos eventos ambientais que,

no momento, não vem sendo contabilizadas. Tinoco e Kraemer (2004, p. 85) finalizam

citando que “a contabilidade surgiu para dar respostas às necessidades do conhecimento do
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patrimônio do homem e de sua evolução, devendo contabilizar as questões relativas ao

impacto ambiental, já que afetam a continuidade empresarial e a saúde das pessoas!”

2.4.2 Gastos e custos ambientais

Primeiramente, deixa-se clara a diferença entre gastos e custos: “[...] quando uma

empresa realiza a aquisição de um insumo ambiental, há a realização de um gasto. Assim,

temos gastos com a compra de matérias-primas, gastos com mão-de-obra, gastos com

pagamentos de multas por infração do Código Ambiental etc. [...]” (TINOCO; KRAEMER,

2004, p. 174). Entretanto, gasto refere-se a um compromisso financeiro (presente ou futuro),

justificado pela compra de um serviço, aquisição de insumos ou outros bens ambientais que

exijam pagamento imediato ou futuro. Já “o custo também é um gasto, só que reconhecido

como tal, isto é, como custo, no momento da utilização dos fatores de produção (bens e

serviços), para a fabricação de um produto ou execução de um serviço” (MARTINS, 1996,

apud TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 174). Dizendo de outro modo, custo é decorrente do

processo produtivo.

Pensando no início da contabilidade, mais precisamente em custos, é que Robles

Junior e Bonelli (2001) apresentam um estudo que, norteando-se na gestão empresarial,

buscou gerenciar o sistema de qualidade tradicional e ambiental, por meio dos custos de

qualidade e ambiental. Os autores propuseram que o balizamento desse gerenciamento fosse

“[...] feito através da apuração dos custos da qualidade e dos custos ambientais” (ROBLES

JUNIOR; BONELLI, 2001). O sistema de custos proposto para o projeto foi o baseado na

contabilidade por atividade, porque propicia informações acuradas aos gestores e

colaboradores, facilitando a tomada de decisão mais correta, ou seja, mais competitiva.
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Fortalecendo o que propuseram Robles Júnior e Bonelli (2001), Silva et al. (2005)

avaliaram, em seu estudo, a “[...]performance da gestão ambiental, utilizando o método de

Custeio Baseado em Atividade – ABC (Activity Based Consting)”. Os autores buscaram, com

isso, a relação entre os impactos “[...]de natureza econômica, financeira e social que poderão

ocorrer com a realização de investimentos no meio ambiente.” (SILVA et al., 2005). Para

tanto, se fez necessário identificar a “[...]degradação ambiental com base nas atividades de

prevenção, recuperação e reciclagem ambiental” (SILVA et al., 2005). O estudo apresenta um

modelo de mensuração dos custos ambientais em seis etapas: “[...]identificação dos processos

e atividades ambientais; identificação dos itens mais relevantes para aplicar o Método ABC;

método de estruturação do custeio baseado em atividades; seleção e validação dos

direcionadores de custos; apropriação dos custos.” (SILVA et al., 2005). O modelo, segundo

os autores, “[...] torna totalmente integradas as ações da empresa junto às necessidades do

mercado, ou seja, identificando e atualizando os processos, atividades e direcionadores de

custos, de forma contínua.” (SILVA et al., 2005)

O trabalho de Cammarano (2003) buscou debater a natureza dos custos ambientais,

sua relação com o uso dos recursos naturais e as razões das dificuldades que enfrenta a Teoria

Geral do Custo, refletindo o consumo dos mesmos. O autor concluiu que, no Uruguai,

(exemplo ilustrativo) também os indicadores ambientais são amplos, mas usados apenas em

temas específicos, ficando muitos outros pendentes. Também comenta o autor que esse caso

se deve pela carência de recursos fornecidos pelo Estado. Cammarano (2003) concluiu, da

mesma forma, que as dificuldades na avaliação do consumo de recursos naturais não provêm

de uma deficiência da teoria dos custos; pelo contrário, é um marco natural, que possibilita

uma exata compreensão da natureza econômica do custo.
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Cammarano (2003) ainda comenta sobre as dificuldades enfrentadas pela teoria

supracitada, ou seja, sobre os inúmeros custos existentes na administração de uma

organização, aos quais as mesmas estão tendo que se adaptar. O autor salienta que,

Como conseqüência da importância de se adquirir a preservação do meio ambiente,
muitas empresas defrontam-se com um novo e crescente tipo de custo, os
denominados ‘custos ambientais’. Este surgimento de proteção do meio ambiente
vem como um fator mais de competitividade e, como conseqüência, será
fundamental que as organizações incorporem no seu planejamento estratégico e
operacional um adequado programa de gestão ambiental onde compatibilizem os
objetivos ambientais com os próprios da organização (CAMMARANO, 2003).

Para Cammarano (2003), os custos ambientais poderão ter como resultado um

desempenho ambiental melhorado e benefícios significativos para a saúde humana, assim

como êxito nos seus negócios, se for executada por uma adequada administração. Diante

disso, o autor comenta que os agentes econômicos enfrentam grandes desafios para encontrar

um componente monetário para esses recursos.

Seguramente na medida em que a doutrina defina um conceito de ‘valor’, para bens

que poderiam ser classificados desde o ponto de vista econômico, como bens livres se

atingiriam uma utilização mais eficiente dos mesmos, o que resultaria em benefícios para a

sociedade em seu conjunto (CAMMARANO, 2003).

O autor exemplifica a sua afirmação sobre custos ambientais, sua relação com o uso

dos recursos naturais e as razões das dificuldades que enfrenta a Teoria Geral do Custo da

seguinte forma: “o ar é um bem livre em condições normais de vida, mas é um bem

econômico no fundo de uma mina” (CAMMARANO, 2003, p. 01).

Câmara et al. (2003, p. 01) afirmam que, com a globalização, o meio ambiente passou

a ter destaque nas últimas décadas. O objetivo desse estudo foi “[...]apresentar que, havendo

profundo conhecimento das empresas e de suas atribuições, é possível criar condições de

desenvolvimento e preservar o meio ambiente sem que haja acréscimo de custos, visão

comum aos empresários”. Concluindo o estudo, o autor constatou que, com a utilização de um
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sistema de gestão de custo correlacionado ao meio ambiente, é possível obter resultados

significativos na preservação do meio ambiente como diferencial competitivo.

O interesse por pelos estudos sobre gestão de custos, custos e empresas versus seu

custos, é definido com uma linguagem comum e interdisciplinar. Significa, para Cuesta e

García (2004), a captação e a análise de custos ambientais que permitem identificar as

variabilidades ambientais estratégicas em uma organização. Igualmente, permitem identificar

o poder de se obter manifesto no aumento ou na redução de seus riscos financeiros por um

aumento ou diminuição dos riscos ambientais, valorizando adequadamente seus produtos e

atividades. Em várias etapas do projeto e implantação de um sistema de gestão ambiental, os

autores observaram que é principalmente no planejamento e nos pressupostos que os custos

podem variar, se realizados somente a curto ou a curto e longo prazos. Geralmente, há uma

relação do consumo de recursos ambientais com os efeitos, podendo ser ocasionado, no

futuro, por vários períodos contábeis. Os autores concluem que existem, ainda, empresas que

preferem receber multas a terem que implantar um sistema de primeira, como o FSC, por

exemplo. No entanto, salientam que os sistemas já implantados estão contribuindo de forma

extraordinária para o desenvolvimento dos sistemas de gestão ambiental das organizações,

possibilitando uma linguagem comum e interdisciplinar.

Os custos ambientais no setor moveleiro do Rio Grande do Sul também foram

estudados por Ben et al. (2004, p. 01). A pesquisa evidenciou “[...] os tipos de rejeitos,

volumes de refugos e a destinação dos mesmos, bem como as tendências”. Como resultado,

mostrou que as empresas deste setor não analisam seus custos ambientais com base no custeio

baseado por atividade. Já Eugênio (2003, p. 01) buscou, em seu estudo, “[...]o conhecimento

dos seus custos e proveitos com origem em questões ambientais e o seu correcto (sic)

reconhecimento, uma vez que vão adquirir grande importância no processo de tomada de
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decisões.” Isso significa que há necessidade de analisar os custos ambientais e seu

reconhecimento nos termos contabilísticos em suas contas.

Seguindo a mesma linha de pesquisa, Kraemer (2003) diz que “[...]a incorporação do

tema ambiental e o tratamento contábil, e mais especificamente a área de custos, não deve ser

tratada como uma conseqüência desta tendência mundial [...]”. A autora trata essas tendências

como a Qualidade Total. O custeio por atividades está sendo utilizado pelas empresas, pois

integra legislação ambiental e custos ambientais a modelos econômicos, sendo grande

subsídio nas decisões internas quanto à continuidade do sistema de gerenciamento ambiental.

No que concerne à mensuração de custos de controle ambiental, Ribeiro e Martins

(1998, p. 5, apud PAIVA, 2003, p. 28) “[...]afirmam que ‘os sistemas de custeio [...]absorção

e variável não apresentam técnicas que possam ser utilizadas com facilidade para a

mensuração dos custos do processo de controle ambiental’”. Entretanto, no custeio por

atividades é possível “[...]a identificação dos custos de controle ambientais, desde que haja

clara identificação das atividades, bem como de seus direcionadores” (PAIVA, 2003, p. 28).

Os custos ambientais são somente um subconjunto de uma natureza mais vasta de

custos necessários a uma adequada tomada de decisões. Não são custos distintos, mas fazem

parte de um sistema interligado de fluxos materiais e monetários que cursam a empresa

(TINOCO; KRAEMER, 2004).

Para Tinoco e Kraemer (2004), os custos ambientais podem ser externos ou internos.

Os custos externos “[...]são os custos que podem incorrer como resultado da produção ou

existência da empresa” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 169). Em termos monetários, os

custos são difíceis de medir, ou seja, estão muito além dos limites da empresa, como é o caso,

por exemplo, dos danos aos recursos naturais, danos econômicos, danos à propriedade de

outros. Já os custos internos “[...] são os custos que estão relacionados diretamente com a

linha de frente da empresa, e incluem os custos de prevenção ou manutenção e são mais fáceis
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de serem identificados” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 169). Entretanto, o custo interno da

administração ambiental pode ser extensivo, ou seja, não definido claramente, podendo gerar

consideráveis problemas de destinação.

Tinoco e Kraemer (2004) também classificam os custos em diretos, indiretos e

contingentes ou intangíveis. Os custos diretos “[...]podem ser apropriados para um produto,

tipo de contaminação ou programa de prevenção de contaminação particular” (TINOCO;

KRAEMER, 2004, p. 169). Já os custos indiretos “[...] são os que não têm vínculo causal

direto com o processo e a gestão ambiental, tais como treinamento ambiental, manutenção de

registros [...]” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 169), entre outros. Associam-se aos centros

de custos, tais como departamentos ou atividades. Os custos contingentes ou custos

intangíveis “[...]são, de maneira geral, potenciais custos internos futuros, que podem impactar

nas operações efetivas da empresa” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 170). Os autores citam

como exemplo a vinda do custo contingente da forma de compensação da qualidade do

produto, tendo como resultado as ações reguladoras que afetam as entradas de material,

métodos de produção ou as emissões permitidas.

O Quadro 5 apresenta o que a Federación International de Contadores (IFAC) –

Comitê de Contabilidad Financiera y Gerencial (FMAC) (1998) recomenda sobre os custos

ambientais internos que podem ocorrer nas empresas. Os custos de externalidades podem ficar

na divisão chamada de custo contingentes, podendo abranger danos de recursos naturais e

danos por perdas econômicas.

Custos Ambientais Externos
Esgotamento de recursos naturais
Danos e impactos causados à natureza
Emissões de água
Disposição de dejetos a longo prazo
Efeitos na saúde não compensados
Compensação na qualidade de vida local

Custos Ambientais Internos
Custos Ambientais Internos Contingentes e Intangíveis
• Administração de dejetos • Custos de prevenção ou compensação futura incerta

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


69

• Custos ou obrigações de prevenção • Qualidade do produto
• Custos de cumprimento • Saúde e satisfação dos empregados
• Honorários • Ativos de conhecimento ambiental
• Treinamento ambiental • Sustentabilidade de entradas de matéria-prima
• Manutenção relacionada ao meio ambiente • Risco de ativos deteriorados
• Custos e multas legais • Percepção de público/cliente
• Certificação ambiental
• Entradas de recursos naturais
• Manutenção de registros e apresentação de

relatórios
Quadro 5 - Custos ambientais internos e externos
Fonte: Tinoco e Kraemer (2004, p. 170) – IFAC – FMAC (1998).

Custos potencialmente ocultos “[...]são os ligados a todas as atividades necessárias

para que a empresa se mantenha em conformidade com as leis e outras políticas ambientais

inerentes à própria organização” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 171). Já os custos

convencionais “[...] incluem os custos que, na maior parte das vezes, recebem atenção

especial na Contabilidade Gerencial [...]” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 171). Entre eles,

os autores citam os investimentos em equipamentos, matéria-prima e mão-de-obra, como

também incluem todos os custos agregados aos aspectos ambientais tangíveis dos processos e

atividades. Custos com contingências “[...]são os gastos que podem ou não ocorrer devido a

futuros custos de regulamentações, multas e penalidades, gastos com recuperação de recursos

naturais danificados, etc” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 171). Por fim, os custos de

imagem e relacionamento “[...]envolvem a percepção e o relacionamento que os acionistas,

comunidade e governo desenvolvem com a companhia” (TINOCO; KRAEMER, 2004, p.

171).

Os custos ocultos, convencionais, contingentes, imagem e relacionamento,

mencionados por Tinoco e Kraemer (2004), podem ser visualizados no Quadro 6.

Custos Potencialmente Ocultos

Regulamentados – Legais Voluntários
Notificação Relação com a comunidade
Apresentação de relatórios Treinamento
Monitoração Auditorias
Estudos/ modelação Qualificação de fornecedores
Prevenção Relatórios ambientais anuais
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Manutenção de registros Seguro
Planos Planos
Treinamento Prevenção
Inspeções Reciclagem
Manifestações Estudos ambientais
Etiquetas Paisagem
Preparação Outros projetos ambientais
Vigilância médica Apoio financeiro a grupos e/ou investidores

ambientais
Seguro ambiental
Controle de contaminação
Administração de águas torrenciais
Administração de dejetos
Impostos/ honorários

Custos prévios ao processo produtivo Custos subseqüentes ao processo produtivo
Desenho de produtos e processos Gestão de resíduos
Qualificação de fornecedores Cuidado após o encerramento etc.
Valoração de equipamentos alternativos de
controle de contaminação
Custos Convencionais
Equipamentos Fornecedores
Materiais Serviços
Mão-de-obra Estruturas

Custos Contingentes
Custos de cumprimento futuro Danos causados a propriedades
Sanções/ multas Gastos legais
Respostas a emissões futuras Danos de recursos naturais
Prevenção Danos por perdas econômicas

Custos de Imagem e Relacionamento
Imagem corporativa Relações com pessoal profissionais
Relações com clientes Relações com trabalhadores
Relações com investidores Relações com fornecedores
Relações com seguradoras Relações com comunidade em geral
Relações com entidades reguladoras

Quadro 6 - Custos ocultos, convencionais, contingentes, imagem e relacionamento
Fonte: Tinoco e Kraemer (2004, p. 171-172) – IFAC – FMAC (1998).

O estudo de Cheibub e Silva (2004), elaborado sobre uma retrospectiva da legislação

ambiental internacional e nacional, enfoca que a contabilidade pode prestar sua contribuição

registrando, organizando e evidenciando os fatos inerentes às atividades empresariais em

relação ao meio ambiente. Pimentel et al. (2004) também se baseiam na contabilidade

ambiental na perspectiva da divulgação, tendo os relatos ambientais divulgados nos relatórios

anuais em âmbito “[...]internacional com particular ênfase para os países onde este assunto

tem merecido mais atenção” (PIMENTEL et al, 2004).
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Atualmente, os gastos e os custos/despesas das empresas em proteção ambiental,

contendo a redução de poluição e de resíduos, monitorização da avaliação ambiental,

impostos e seguros, têm aumentado ligeiramente com as crescentes e indiscutíveis

regulamentações ambientais, decorrentes da atenção crescente da sociedade (TINOCO;

KRAEMER, 2004).

Já Paiva (2003) trabalha a identificação dos gastos ambientais, que são “[...]os gastos

que, de alguma forma, guardam relação com o meio ambiente, impactando-o no presente, ou

que o farão no futuro, assim como os gastos que deixaram de ocorrer no passado,

transformando-se em passivos ambientais, reconhecidos ou não” (PAIVA, 2003, p.27). Este

conceito pode ser visualizado na Figura 4.

Figura 4 - Esquema de gastos ambientais
Fonte: Paiva (2003, p.27).
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Existe, também, na pesquisa de Paiva (2003, p. 26), um tratamento especial para

gastos, ou seja, “[...]o termo perda [é] tratado como gastos do período que não gerará receitas

(assunção de passivos) e desvalorização de ativos (que foram gastos em períodos anteriores),

que refletem ou refletirão negativamente no patrimônio da empresa.”

Há, igualmente, os gastos ambientais não-reconhecidos que, segundo Paiva (2003, p.

31), “[...]no momento de seu fato gerador, com a classificação pertinente se apresentarão no

futuro como passivos não reconhecidos, repercutindo negativamente.” Entretanto, alguns

gastos, se reconhecidos logo, poderão impedir contratempo às empresas, dado que são

responsáveis pelos produtos até o final de seu ciclo de vida. O Quadro 7 apresenta os custos

potencialmente ocultos.

Gastos Ambientais Potencialmente Ocultos

Reguladores Pré-operacionais Voluntários
Notificação Sala de Estudos Relações com a comunidade

monitoramento/ testes
Informação Sala de Preparação Treinamentos
Monitoração/ Testes Permissões Qualificação de fornecedores
Estudos/ Modelagens Auditorias Relatórios (por exemplo, relatório

ambiental anual)
Remediações Engenharia Seguros
Manutenção de registros Instalações Planejamento
Planejamento Estudos de viabilidades
Treinamento Remediações
Inspeções Custos Convencionais Reciclagem
Manifestação/ exposição Equipamentos de produção Estudos ambientais
Rotulação Materiais Pesquisa e desenvolvimento
Preparação Mão-de-obra Proteção de unidades e moradias
Equipamentos de Proteção Fornecedores Jardinagem
Assistência Médica Utilidades Outros projetos ambientais
Seguros Ambientais Estrutura Suporte financeiro para grupos

ambientais e/ou pesquisadores
Garantias Financeiras Valores residuais
Controle de Poluição Custos Futuros de encerramento
Respostas sobre vazamentos Fechamento/ descomissionamento
Tempestades Disposição de inventários
Gerenciamento de desperdícios Cuidados no anúncio de

fechamento
Impostos/ remunerações Inspeção do local

Quadro 7 - Custos potencialmente ocultos
Fonte: Paiva (2003, p. 31) – adaptado de EPA – An introduction to environmental accounting as a business
management.
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O Quadro 7 mostra gastos que, potencialmente, trazem parcela ambiental de forma

oculta aos gestores. Paiva (2003, p. 32) explica-os separadamente:

• reguladores: gastos com a regulamentação ou cumprimento de determinações
legais, referentes ou que façam referências ao meio ambiente;
• pré-operacionais: dizem respeito a aspectos que antecedem as operações e
devem receber tratamento diferenciado, bloqueando problemas futuros de
conformidade de instalações e processos;
• convencionais: gastos com os processos produtivos e operacionais da
empresa. São os gastos em que é encontrada com maior facilidade parcela de gastos
ambientais utilizando-se o custeio por atividades, por exemplo;
• futuros de encerramento: caso a empresa venha a ter sua descontinuidade,
parte dos gastos poderá ser de origem ambiental;
• voluntários: vão além das exigências legais ou operacionais, de forma
antecipatória, e resultam em melhor relacionamento da empresa com os quais
interage.

Como se pode observar, em praticamente todas as etapas das operações das empresas,

existem, ou podem existir, potenciais gastos ambientais. De forma geral, os gastos ambientais

colaboram para a formação, manutenção, recuperação ou degradação do nome das empresas,

dependendo de sua essência e finalidade (PAIVA, 2003).

Há alguns aspectos da contabilização dos investimentos em florestamento e

reflorestamento em uso no Brasil. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,

Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) (2000 apud FERREIRA, 2003, p. 105), “classificam-se

aqui todos os custos acumulados relativos a projetos de florestamento e reflorestamento de

propriedade da empresa. Os projetos liberados pela sociedade, como sócia ostensiva, em

conjunto com outros acionistas, devem ter toda a contabilização do projeto à parte [...]”,

conforme os critérios próprios.

Conforme a FIPECAFI e Andersen (1994 apud FERREIRA, 2003, p. 106), “o

Regulamento do Imposto de Renda estabelece que, em cada período base, pode ser computada

como custo ou encargo, a diminuição do valor de recursos minerais (art. 2l5) e de recursos

florestais (art. 219), resultante de sua exploração.” O Regulamento do Imposto de Renda

entende que as florestas são um recurso natural, e o processo de cálculo é a sua exaustão,

tendo como objetivo a distribuição do custo dos recursos naturais durante o período em que os
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recursos são extraídos e exauridos. Entende-se que a exaustão anual das florestas é o volume

dos recursos florestais aproveitados ou a quantidade de árvores extraídas durante o período-

base, comparados ao que compunha no início do ano-base.

Existem tipos de reflorestamentos que se assemelham a atividades agrícolas e não

propriamente de reflorestamento, pois “[...] tem o sentido de recuperação de uma área de

floresta degradada” (FERREIRA, 2003, p.106). A autora cita a Aracruz e a Kablin como

exemplo de empresas que plantam árvores de uma mesma natureza, sendo retiradas

posteriormente para beneficiamento e/ou venda, cujo replante será da própria espécie. Isto é

similar a uma plantação de soja, e não à extração de petróleo, em que os recursos estarão

extintos.

O reflorestamento, tendo características de gestão ambiental, segundo Ferreira (2003,

p. 106), “[...] teria por objetivo recuperar espécies nativas, recompor a biodiversidade,

diferente do que se propõe numa plantação de eucaliptos, por exemplo”. A exaustão de uma

floresta é relacionada à ação de extração da madeira que poderá atingir a espécie, como é o

caso da Amazônia com as atividades extrativistas ilegais.

Quando a extinção da floresta é efetiva, o método de cálculo de exaustão é adequado.

Porém, o estudo “[...] não se trata de exaurir árvores, já que o processo de replantio é

contínuo; melhor seria tratar como uma atividade agrícola comum, reconhecendo-se,

obviamente, os impactos ambientais decorrentes de cada plantação” (FERREIRA, 2003, p.

106). A autora salienta que, no caso da degradação de uma floresta para o plantio de eucalipto

ou soja, por exemplo, “[...]o impacto ambiental é da mesma natureza e deve ser contabilizado

como tal” (FERREIRA, 2003. p. 106).

Ferreira (2003) questiona outro aspecto sobre a contabilização de florestas e de

reflorestamentos, referindo-se à avaliação pelo custo histórico. Em determinadas

circunstâncias, pode ser empregado o custo corrente.
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Justifica-se essa proposta pela importância que as florestas têm no âmbito

internacional em relação ao meio ambiente, principalmente quanto à possibilidade de emissão

de certificados ambientais de seqüestros de carbono e ao conseqüente impacto econômico,

não só nas empresas, mas também de forma geral no país (FERREIRA, 2003, p. 107).

Entretanto, Ferreira (2003) salienta que essa discussão se sobrepõe ao trabalho exposto

em seu livro – Contabilidade ambiental: uma informação para o desenvolvimento sustentável

– e lembra que a Teoria da Contabilidade permite avaliações de vários outros métodos que

não o custo histórico, podendo haver restrições fiscais na busca por alternativas de avaliações.

Com o crescimento das pressões sociais, o problema ambiental também está tomando

maiores proporções. Monteiro (2004) busca “ [...]analisar os recentes desenvolvimentos no

que respeita à forma e conteúdo do relato externo da informação ambiental [...]”, destacando a

aprovação da Directriz Contabilística 29 (materiais ambientais de 2002), após recomendação

da Comissão das Comunidades Européias de 2001, relativos às questões ambientais e seu

reconhecimento. As práticas contra o meio ambiente na União Européia vêm aumentando nos

últimos anos. Pina (2004) informa que mais de  dos casos de infração foram no setor

ambiental. Só em 2002, foram 555 novas notificações ao direito comunitário do ambiente

assim tratado na União Européia.

Duarte e Sarmento (2004, p. 01), em seu artigo, buscaram quais problemas as

empresas têm relacionado à responsabilidade social e ambiental para, assim, analisarem “[...]

o comportamento ambiental de cento e cinqüenta empresas portuguesas potencialmente

poluidoras, utilizando um inquérito com vinte e nove perguntas.” Concluíram que as empresas

portuguesas estão, aos poucos, assumindo a responsabilidade ambiental por meio de seus

funcionários, pois estes, se tiverem formação ambiental, facilitarão o desenvolvimento

ambiental da empresa, assim como o aumento das vantagens competitivas.
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Tendo as empresas portuguesas a carga de assumir a responsabilidade ambiental para

com seus funcionários, Santos (2004, p. 01), então, buscou saber se elas “[...] utilizam a

contabilidade ambiental para controle e apoio à tomada de decisões relativas à política

ambiental.” O estudo teve como resultado que as empresas realizam um controle de custos

previsto pela ISO 14001, mas que a grande maioria não registra as atividades ambientais,

assim como não realiza previsão para as atividades ambientais, não permitindo, assim, um

controle eficaz. Verificou-se, também, que a grande maioria das empresas utiliza controles

internos para a valorização dos custos ambientais, dificultando, dessa forma, a compreensão

entre empresas.

Já o balanço social foi usado no estudo de Ventura e Vieira (2004, p. 01). Os autores

utilizaram balanço social de bancos entre um período de 10 anos, por meio da “compreensão

do fenômeno da institucionalização de práticas sociais como estratégias de gestão

organizacional no campo; a partir daí, buscou-se estabelecer um panorama da evolução da

responsabilidade social e ambiental [...]”. Para isso, foi utilizado arranjo estrutural. O

resultado foi positivo, pois, conforme o tema se moderniza, consecutivamente o balanço

social se refina.

Para Xavier, Valle e Gabbay (2004), a ligação entre logística e gestão ambiental no

ambiente empresarial pode ser compatibilizada. “[...]a inserção de questões ambientais da

produção tende a tornar cada vez mais importante a compatibilização entre gestão ambiental e

logística” (XAVIER; VALLE; GABBAY, 2004, p. 01).

Fala-se muito em responsabilidade ambiental, principalmente com o surgimento de

programas ambientais específicos. Para isso, tem-se procurado alcançar o objetivo de reduzir

o impacto na população atual ou no futuro. Vellani, Nakao e Ribeiro (2004, p. 01) afirmam

que “[...]foi analisada a questão da avaliação de desempenho desses programas sob o ponto

de vista da contabilidade.” Utilizaram uma empresa que realiza três programas diferentes e
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verificaram “[...] que a contabilidade possui ferramental conceitual para a avaliação

econômica desses programas [...]” (VELLANI; NAKAO; RIBEIRO, 2004, p. 01), mas que,

quando os objetivos econômicos do programa não são os principais, a contabilidade busca

novos conceitos e novas formas de demonstrar o desempenho de uma atividade.

Já Robles e Tinoco (2004), em seu artigo, utilizam como base duas empresas

brasileiras com atuação global. Mostram “[...] como a contabilidade de gestão ambiental,

entendida como um ramo de contabilidade, pode atender aos interessados na atuação com

relação ao meio ambiente por parte das empresas [...]” (ROBLES; TINOCO, 2004, p. 01),

melhorando o entendimento no que tange à responsabilidade social e às questões ambientais e

auxiliando a tomada de decisão.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


78

3 MÉTODO DA PESQUISA

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia empregada na presente pesquisa,

caracterizada como descritiva e documental.

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

A pesquisa descritiva, com base nos dados quantitativos, busca descrever, relatar,

registrar, analisar e interpretar os fatos sem a interferência do autor. Para Gil (1989, p. 46),

“[...]as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de

determinada população.” Sendo assim, “a pesquisa descritiva desenvolve-se, principalmente,

nas ciências humanas e sociais, abordando aqueles dados e problemas que merecem ser

estudados e cujo registro não consta de documentos” (CERVO; BERVIAN, 2002, p.66).

A pesquisa documental, por sua vez, não deve ser entendida como a pesquisa

bibliográfica que se baseia em vários autores sobre determinado assunto. A pesquisa

documental “[...]baseia-se em materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou

que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” (RAUPP; BEUREN,

2004, p. 89).

Na tipologia de pesquisa mencionada, “[...]os documentos são classificados em dois

tipos principais: fontes de primeira mão e fontes de segunda mão” (GIL, 1999 apud RAUPP;

BEUREN, 2004, p. 89). O mesmo autor

[...]define os documentos de primeira mão como os que não receberam qualquer
tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas,
contratos, filmes, fotografias, gravações, etc. Os documentos de segunda mão são os
que de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa,
relatórios de empresas, tabelas estatísticas, entre outros. (GIL, 1999 apud, RAUPP;
BEUREN, 2004, p. 89)
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Um dos instrumentos de coleta de dados foi o questionário, aplicado aos

administradores das 27 empresas participantes desta pesquisa. Para Colauto e Beuren (2004,

p. 130), o questionário “[...]é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série

ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a presença

do pesquisador.” O questionário tem que ter clareza, “[...] limitado em extensão e estar

acompanhado de notas que expliquem a natureza da pesquisa e ressaltem a importância e

necessidade das respostas, a fim de motivar o informante” (COLAUTO; BEUREN, 2004, p.

131).

Esta pesquisa também se caracteriza como qualitativa e quantitativa. Na pesquisa

qualitativa, “[...] concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno que está

sendo estudado” (RAUPP; BEUREN, 2004, p. 92). Os autores comentam, ainda, que esta

abordagem “[...] visa destacar características não observadas por meio de um estudo

quantitativo, haja vista a superficialidade deste último” (RAUPP; BEUREN, 2004, p. 92). A

abordagem qualitativa é mais profunda porque busca características que não foram observadas

pelo estudo quantitativo. Essas características podem ser a interpretação da complexidade de

determinado problema, como também o entendimento do próprio comportamento humano.

Já a pesquisa quantitativa “[...] caracteriza-se pelo emprego de instrumentos

estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados.” Os autores ressaltam, ainda, que

esse tipo de abordagem “[...]não é tão profunda na busca do conhecimento da realidade dos

fenômenos, uma vez que se preocupa com o comportamento geral dos acontecimentos”

(RAUPP; BEUREN, 2004, p. 92).
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Para definir a população desta pesquisa, entrou-se em contato com a Prefeitura

Municipal de Caçador/SC, que indicou todas as empresas cadastradas no ramo industrial da

madeira desse município. Segundo os dados fornecidos pela Prefeitura, o município conta

com uma população de 62 indústrias do ramo madeireiro, sendo que dessas, uma possuía mais

de um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), num total de 4. Ao receber o

questionário, a pessoa responsável pela referida empresa explicou que a mesma possuía mais

de um CNPJ, mas que somente um fazia as transações de venda dos diversos produtos por ela

produzidos. Desta forma, foi respondido um questionário, restando 59 empresas. Na relação

fornecida pela Prefeitura, não constava uma microempresa madeireira, mas que foi encontrada

pela pesquisadora na entrega dos questionários. Enviado o questionário, obteve-se retorno

positivo. Sendo assim, essa empresa se agrupou às 59 já constantes, totalizando 60.

A prefeitura do município também forneceu os dados de todas as empresas que

utilizam a madeira no município. Ressalta-se que o órgão da fiscalização estadual não

forneceu essa informação, alegando que “não possui pessoal para atender a este pedido”.

Desta forma, teve-se acesso às informações de todas as empresas que atuam no ramo

madeireiro e que estão localizadas no município investigado, desde as de grande porte até as

micro e pequenas que fabricam móveis, madeiras destinadas à construção de casas (assoalho,

rodapé, portas, etc.).

“A diversidade de produtos oferecidos dificulta a amostra acurada desse grupo”

(COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 151). Sendo assim, das 60 empresas que formaram a

população desta pesquisa, 10 são micro e pequenas que fabricam artefatos para construção de

casas e móveis, 18 empresas fecharam e 5 empresas não foram encontradas. Sendo assim, o

número de empresas passou a ser de 27, das quais 4 não responderam ao questionário,
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totalizando a amostra com 23 empresas madeireiras de Caçador que responderam ao

questionário.

Para a formatação dos questionários, utilizou-se a metodologia da escala Likert de 5

pontos. “A escala de Likert é a variação mais freqüentemente usada da escala de classificação

somatória. As escalas somatórias consistem de afirmações que expressam atitudes favoráveis

ou desfavoráveis em relação ao objeto de interesse” (COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 201).

Cooper e Schindler (2003, p. 207) descrevem que as vantagens da escala Likert são muitas e

que isso explica sua popularidade. “[...]É fácil e rápido de construir. Cada item incluído passa

por um teste empírico para verificar sua capacidade de discriminação. Como as pessoas

respondem cada item, é, provavelmente, mais confiável e fornece um maior volume de dados

do que muitas outras escalas”. A escala Likert permite a utilização de 3 a 9 pontos, ou seja,

posicionamentos. No referido questionário, utilizaram-se 5 pontos da escala Likert que são:

concordo totalmente, concorco parcialmente, não tenho opinião formada, discordo

parcialmente e discordo totalmente.

As empresas madeireiras trabalham com produtos provenientes do pinus, que vão

desde a madeira bruta até a fabricação de móveis, portas, vistas de portas, entre outros.

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Os procedimentos de coleta e a análises de dados foram norteados por uma entrevista

semi-estruturada e um questionário contendo questões fechadas, elaborado e entregue aos

administradores das indústrias pesquisadas. As entrevistas feitas com todos os

administradores foi semi-estruturada. “Uma entrevista pessoal (ou seja, face a face) é uma

conversação bidirecional iniciada por um entrevistador para obter informações de um

respondente” (COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 249).
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No levantamento feito por meio das entrevistas, uma empresa de grande porte que está

buscando a certificação FSC explicou que investir nos quesitos expostos nas subquestões da

questão 11 somente teriam retorno após 12 anos, tempo que uma empresa precisa para valorar

todo o investimento feito desde o início, sendo possível, depois dessa data, responder à

questão 14 e suas subquestões.

A análise de conteúdo das entrevistas pode ser utilizada na aplicação de estudos

qualitativos e nas investigações quantitativas. A análise de conteúdo tem o “[...]objetivo de

estudar as comunicações entre homens, com maior ênfase no conteúdo das mensagens. De

certa forma, o método privilegia dados qualitativos, embora seja aplicável na abordagem

quantitativa” (COLAUTO; BEUREN, 2004, p. 137). As empresas não foram identificadas

para não criar problemas com as mesmas, bem como permitir uma análise mais acurada dos

dados. A elas se fará referência utilizando-se os números de 1 a 23. Utilizou-se, para

avaliação, a análise de conteúdo, que é a “técnica que permite a descrição sistemática e

objetiva do conteúdo de uma comunicação” (SILVEIRA et al., 2003, p.113).

Quanto ao questionário, compunha-se de 22 questões, das quais duas, a 4 e a 8, em

escala Likert, abordaram diretamente os princípios e critérios do FSC; as questões 1 e 2 foram

respostas descritivas e abordaram a função e o tempo de empresa do respondente; a questão 3

continha 10 subquestões com respostas afirmativas ou negativas (sim/não); as questões 5, 6,

9, 10, 12 e 20 continham várias respostas, sendo que os respontentes assinalaram a que

melhor se adequou à empresa; as questões 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21e 22 continham respostas

afirmativas ou negativas (sim/não); as questões 11 e 14 continham 1 subquestão com

respostas afirmativas ou negativas (sim/não) e 10 questões com várias respostas das quais os

respondentes assinalaram a que melhor se adequava à empresa.

Obteve-se êxito nas devoluções dos questionários, porém as questões que estavam

internamente ligadas aos princípios do FSC e que tinham o intuito de saber se o respondente
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tem controles que indicam o retorno sobre os investimentos feitos no ano de 2005 não foram

respondidas pelas empresas, sob a alegação da maioria de não ter controle sobre o retorno no

treinamento na poda, corte, desbaste, controle de formigas e pragas, assim como na saúde e

segurança no trabalho. Sem essas informações, houve dificuldade de se obterem dados quanto

à proteção às espécies raras e nativas, proteção ao meio ambiente em geral, flora, fauna, rios

lagos, nascentes etc.

O estudo se norteou, também, pela análise da documentação fornecida pelas indústrias

e por uestionários com questões fechadas. As questões tiveram tratamento estatístico, por

meio da análise de agrupamento ou de cluster, que Hair Jr. (2005) e Marroco (2003, p.295)

definem como “[...] uma técnica exploratória de análise multivariada que permite agrupar

sujeitos ou variáveis em grupos homogêneos ou compactos relativamente a uma ou mais

características comuns”, ou seja, “cada observação pertencente a um determinado Cluster, é

similar a todas as outras pertencentes a esse Cluster, e é diferente das observações

pertencentes aos outros Clusters” (MAROCO, 2003, p. 295). A análise de clusters busca a

semelhança ou dissemelhança entre as medidas, inicialmente entre dois sujeitos e, mais tarde,

entre dois Clusters de observação utilizando técnicas hierárquicas ou não-hierárquicas de

agrupamento.

A análise de cluster fornece gráficos chamados de dendrogramas. Para Hair Jr. (2005,

p. 382), o dendrograma é “representação gráfica (gráfico em árvore) dos resultados de um

procedimento hierárquico no qual cada objeto é colocado em um eixo e o outro eixo

representa os passos no procedimento hierárquico.” Ainda para o autor, “começando com

cada objeto representado como um agrupamento separado”, a análise de Cluster pelo gráfico

de dendrograma busca mostrar como os agrupamentos são combinados, ou seja, que empresas

são mais próximas umas das outras nas questões que estão sendo analisadas. O dendrograma

fecha com um único cluster no qual todas as empresas estejam contidas.
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Para a análise de freqüência, utilizou-se a freqüência relativa. “A freqüência relativa

de uma classe é a dessa classe dividida pela total de todas elas e é, geralmente, expressa em

porcentagem” (SPIEGEL, 1970, p. 47). Demonstrou-se o percentual por meio de gráfico de

pizza.

3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Dadas as características próprias e o desenho a que se propôs, a pesquisa não se

aplicará a outros setores da atividade econômica, assim como para outras cidades. As

limitações estão nas nuanças das especificidades do setor madeireiro.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

A pesquisa limitou-se ao município de Caçador, Santa Catarina. Com mil quilômetros

quadrados de área, Caçador está situado no Alto Vale do Rio do Peixe, Centro Oeste de Santa

Catarina, e tem como municípios vizinhos Calmon, Lebon Régis, Rio das Antas, Videira,

Arroio Trinta, Macieira, Água Doce e o estado do Paraná.

Sua emancipação se deu em 25 de março de 1934, data em que se tornou um

município independente, política e administrativamente. Ainda nos anos de 1930, o

crescimento do município foi acelerado, mas somente na década de 1940, com a chegada dos

primeiros imigrantes, Caçador conquistou definitivamente a fama de capital da madeira, como

município com a maior produção de pinho serrado do Brasil. Nos dias de hoje, Caçador

continua sendo a capital da Indústria da Madeira do Centro Oeste de Santa Catarina, mas sua

matéria-prima não é mais o pinho (pinheiro brasileiro), e sim, o pinus.

Neste capítulo, se explicitarão os resultados da pesquisa, apresentando-se, tanto do

respondente como da empresa, o perfil profissional, as prerrogativas no ambiente de trabalho,

bem como há quanto tempo está em suas funções, o conhecimento sobre os diversos

indicadores ambientais. Apresentar-se-á, também, a aplicação dos princípios e dos critérios

que a Lei prescreve.

A Tabela 1 apresenta as características das empresas pesquisadas.
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Empresas Tipo de atividade Quem respondeu N. de
funcionários

1 Mad. Bruta, beneficiamento exclusivo para exportação Não respondeu 1750
2 Mad. Bruta para fabricação de papel e lâminas Eng. florestal 2100
3 Fabricação de lâminas para exportação Eng. Florestal 250
4 Mad. Bruta – beneficiamento (blanks, flat, outros) para

exportação
Contador 168

5 Fabricação de portas para venda interna e externa Eng Seg Saúde do
trabalho

1000

6 Mad. Bruta e beneficiamento Sócio – Diretor 48
7 Mad. Bruta e beneficiamento – mercado interno e externo Não respondeu 185
8 Mad. Bruta e beneficiamento – exportação Eng. florestal 150
9 Mad. Bruta para venda local, exportação Ger. administrativo 105
10 Mad. Beneficiada para exportação Contador 90
11 Fab. de móveis para exportação Sócio – diretor 1000
12 Fabricação de palitos Ger. administrativo 70
13 Mad. Bruta e artefatos para construção de residências Ger. administrativo 40
14 Mad. Bruta Aux. De escritório 60
15 Mad. Bruta Setor financeiro 50
16 Mad. para a construção de casas e exportação Aux. Rec. humanos 70
17 Mad. Benefici. – compra matéria-prima. Contador 40
18 Mad. Bruta, beneficiamento (blanks, flats, painéis) Contador 210
19 Mad. Bruta para venda local e exportação Sócio – diretor 50
20 Mad. Bruta para mercado interno Sócio – diretor 50
21 Fabric. de cachão – comp matéria-prima Sócio – diretor 50
22 Beneficiamento de mad. – compra matéria-prima. Sócio – diretor 35
23 Fabricação de móveis para exportação Não respondeu 250

Tabela 1 - Características das empresas pesquisadas
Fonte: Dados da pesquisa, 2006.

Todas as empresas pesquisadas são organizações privadas, porém algumas são Ltda

(Sociedade por cotas de responsabilidade Ltda) e outras S/A (Sociedade Anônima). Todas são

empresas gerenciadas por grupo familiar e estão enquadradas no setor madeireiro. O tipo de

atividade varia do corte da matéria-prima bruta até o beneficiamento com pintura em gesso,

exclusivo para exportação.

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES

Iniciou-se a análise das questões do questionário buscando conhecer o perfil

profissional dos respondentes (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Função dos respondentes
Fonte: dados da pesquisa.

Observou-se, conforme mostra o Gráfico 1, que 27% dos respondentes são sócios-

diretores; 18%, contadores; 13%, gerentes administrativos; 13 %, engenheiros florestais; 4%,

engenheiros de segurança e saúde no trabalho; 4%, auxiliares de recursos humanos; 4%,

profissionais do setor financeiro; 4%, auxiliares de escritório; e 13% não responderam a essa

questão. Destaca-se que o maior índice foi registrado pela resposta dos sócios

empreendedores.

Após conhecer a função dos respondentes, buscou-se saber, também, há quanto tempo

os respondentes integravam o quadro societário e funcional da empresa. As respostas estão

disponíveis no Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Tempo de empresa dos respondentes
Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se, no Gráfico 2, a seguinte variação: 23% dos respondentes estão entre 2 e 6

anos de atuação na empresa; 9%, entre 7 e 11 anos; 26%, entre 12 e 16 anos; 14%, entre 17 e

21 anos; 9%, entre 22 e 26 anos; 5%, entre 27 e 31 anos; e 14% não responderam a essa

questão.

4.2 PERCEPÇÕES QUANTO AOS INDICADORES AMBIENTAIS

Apresentam-se, neste tópico, as percepções, ou seja, o que as empresas e os

respondentes percebem, conhecem sobre a existência dos diversos indicadores ambientais

assim como com quem essas empresas estão se relacionando e por que adotaram os

indicadores ambientais.

Antunes (2004) comenta que, para regular a forma da relação entre o homem e a

natureza, harmonizando o desenvolvimento ecológico com o objetivo do homem de máxima

produção, o legislador se viu obrigado a criar normas jurídicas para proteger, preservar e

reprimir as agressões contra o meio ambiente.
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Nesse sentido, os respondentes foram questionados acerca de seus conhecimentos

sobre existência e aplicabilidade dos diversos indicadores ambientais nas indústrias do ramo

madeireiro, ocorrendo a evidência de diversas conotações. A Figura 5 apresenta os

agrupamentos entre as empresas, conforme as respostas dadas pelos respondentes no que se

refere às 10 perguntas da questão 3.

Optou-se pelo corte em 3 clusters (ou agrupamentos) para dividir o grupo investigado

em 2 clusters, deixando um de folga para eventuais outliers.

Figura 5 - Percepção quanto aos indicadores ambientais
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 8 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 5.

Primeiro agrupamento Apresenta similaridades entre si a respeito dos indicadores ambientais: umas por
ouvirem falar e outras por acesso a textos que falam sobre o tema.

Segundo agrupamento Não se pronunciou nas questões pertinentes a este dendograma.
Terceiro agrupamento As empresas pertencentes a este grupo se identificam pela demonstração de

conhecimento das Leis Ambientais. Contudo, não incentivam a participação dos
funcionários em cursos e/ou simpósios para aprimoramento e possível adequação.

Quadro 8 - Percepção quanto aos indicadores ambientais
Fonte: dados da pesquisa.
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O primeiro agrupamento abrange as empresas 19, 22, 12, 18, 13, 2, 3, 11, 5, 16, 4, 14,

15, 7, 23, 1, 8, 17, 21 e 20, com similaridades entre si a respeito dos indicadores ambientais,

umas por ouvirem falar, outras por acesso a textos que falam sobre o tema. Entretanto, as

empresa 15 e 23 dizem não terem lido textos sobre os indicadores ambientais. As empresas

não possuem cópia de alguns dos indicadores ambientais e que sejam de fácil acesso aos

funcionários.

Já as empresas 19, 22, 12, 18, 13, 2, 3, 11, 5, 16, 4, 14 e 15, no que se vislumbra, estão

mais próximas a um descaso generalizado quanto à acessibilidade aos indicadores ambientais,

assim como quanto aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro.

Percebe-se que, para suprir essa falta, buscam auxílio por meio de pessoas alheias ao quadro

funcional da empresa para se adequarem às exigências legais. Essas empresas acreditam que a

Lei não trata com objetividade as questões ambientais que envolvem os madeireiros.

No segundo agrupamento, a empresa 6 aparece isolada das demais por se abster das

respostas. Já no terceiro reagrupamento, as de número 10 e 9 se identificam ante a

demonstração de conhecimento sobre as leis ambientais, não incentivando, contudo, a

participação dos funcionários em cursos e/ou simpósios para aprimoramento e possível

adequação.

Diante da observação da concepção que as empresas respondentes têm dos diversos

indicadores ambientais, buscou-se saber que espécie de contato os respondentes mantêm com

outras empresas acerca da observância dos indicadores ambientais. Notou-se, conforme

mostra o Gráfico 3, extraído da questão 3.11, que essas empresas estão se relacionando com

outras que estão utilizando, em parte, os indicadores ambientais.
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Gráfico 3 - Relacionamento com outras empresas
Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que 26% das empresas estão se relacionando com outras que utilizam em

parte a Lei. Por outro lado, 20 % destas não fazem uso de nenhum dos princípios dessas leis, e

outros 20% observam, em parte, os indicadores ambientais ou estão investindo na ampliação e

aplicabilidade na empresa. Deste total, 17% se baseiam e seguem estritamente os indicadores

ambientais; outros 12% procuram meios para introduzi-la no ramo de atividade. Nessa

averiguação, pôde-se constatar que 20% das empresas conhecem os indicadores ambientais e

75% já iniciaram sua implantação. Não responderam à questão 5% das empresas pesquisadas.

Sabendo do conhecimento dos respondentes, assim como do relacionamento com

outras empresas que também se utilizam desses indicadores, buscou-se saber quais as

principais razões para a empresa adotar as normas dos indicadores ambientais. A esse

respeito, Antunes (2004) comenta que o Direito Ambiental, no Brasil, sempre esteve disperso

em diversas e variadas leis, as quais, ao longo do tempo, sofreram alterações de acordo com

as necessidades que surgiram e buscaram uma globalização ecologicamente correta, visando

coibir o esgotamento dos recursos naturais. O Gráfico 4 mostra, com base na questão 4.1,

como as empresas se posicionaram.
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Gráfico 4 - Razões na adoção dos indicadores ambientais
Fonte: dados da pesquisa.

Do total de empresas respondentes, 31% afirmaram que adotam os indicadores

ambientais para conquistar mercados internacionais, dando a entender que o mercado externo

influencia a adoção das respectivas leis, pois, dessa forma, o empreendedor terá produtos

diferenciados e entrada em novos mercados ou manutenção dos atuais, preços diferenciados,

acesso facilitado a financiamentos e melhoria da imagem institucional (MCMFSFSC, 2004).

O quesito “outros” obteve 25% das respostas, e os respondentes acrescentaram que as

principais razões consistiam: na preservação do meio ambiente sem comprometimento da

produção; no vislumbre de maiores vendas para o mercado nacional; e na proteção ao meio

ambiente como garantia da convivência harmônica com a sociedade. A preocupação com o

status e o reconhecimento nacional e internacional agregaram 13% dos respondentes. Apenas

9% optaram por adotar os indicadores ambientais para estarem dentro das normas do setor. A

autuação por meio de órgão fiscalizador não se mostrou um quesito de preocupação para os

respondentes; por outro lado, 9% das empresas não responderam a essa questão.

Sabendo-se do conhecimento dos respondentes sobre o relacionamento com outras

empresas que também se utilizam dos indicadores ambientais e das principais razões da
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empresa para a adoção das normas desses indicadores, investigou-se o posicionamento das

empresas sobre sua concordância com a legislação tratada na questão 5. As respostas podem

ser visualizadas no Gráfico 5.

5 %

4 0 %

3 0 %

2 0 %

5 % P re fe itu ra Mu n ic ip a l

IBAMA
P o líc ia Am b ie n ta l

O u tro s Q u e m ?

N ã o re s p o n d e ra m

Gráfico 5 - Concordância com a legislação
Fonte: dados da pesquisa.

Conforme apresenta o Gráfico 5, 40% da empresas pesquisadas afirmam que a

verificação da conformidade com as normas ambientais é originária do IBAMA. A Polícia

Ambiental também aparece como órgão atuante na fiscalização para 30% dos entrevistados,

estando a FATMA e o Departamento Florestal averiguando 20% dos respondentes. O

percentual de 5% das empresas é fiscalizado pela própria Prefeitura Municipal e outros 5%

não responderam ao questionamento.

Buscando o entendimento do que os indicadores ambientais pretendem, obtive-se a

resposta de que 91% das empresas compreendem que os indicadores visam regulamentar as

práticas das empresas no que se refere ao meio ambiente; já 9% não têm o conhecimento.
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4.3 PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS DOS INDICADORES AMBIENTAIS

Para melhor entender os princípios e critérios, excluíram-se deste tópico as empresas

6, 9, 10 por não se pronunciarem em nenhuma das questões referentes aos princípios e

critérios estabelecidos pelos indicadores ambientais.

Buscando entender melhor o porquê dos diversos indicadores, também tratados como

normas, é que D`Avignon (1995) explica que as normas de sistema de gestão ambiental

surgiram para tentar estabelecer um conjunto de procedimentos e requisitos que relacionam o

meio ambiente com o projeto/desenvolvimento, planejamento, fornecedores, produção e

serviços pós-venda.

A Figura 6 apresenta, por meio de 3 agrupamentos, se as empresas aplicam algum dos

princípios dos indicadores ambientais. Neste dendograma, 35 perguntas fazem parte da

análise, estando todas inseridas na questão 4.

Figura 6 - Adoção dos princípios dos indicadores ambientais
Fonte: dados da pesquisa.
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O Quadro 9 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 6.

Primeiro agrupamento Não se pronunciou nas questões pertinences a este dendograma.
Segundo agrupamento Busca educar internamente, interage com o ambiente social, obedece ao descarte de

resíduos químicos e utilizam pouco controle de pragas. Não utiliza organismos
biológicos geneticamente modificados e seu quadro funcional é treinado na
utilização de agrotóxicos. Parece se preocupar com as normas empregatícias
constantes na CLT, com os rios e erosão locais, mas não tem o foco na preservação
da Mata Atlântica e fauna.

Terceiro agrupamento Aplica apenas 10 princípios dos 35 constantes na pergunta, todos voltados a
esclarecimento aos empregados. Além disso, não interage socialmente e, muito
menos, avalia os danos e conseqüências de suas ações relacionadas ao meio
ambiente.

Quadro 9 - Adoção dos princípios dos indicadores ambientais
Fonte: dados da pesquisa.

No primeiro agrupamento, as empresa 1 e 3 ficam isoladas, pois não se preocupam

com a comunidade e com os organismos biológicos geneticamente modificados.

No segundo agrupamento, as empresas 2, 13, 20, 8, 22, 12, 5, 23, 17, 7, 16, 14, 19, 11,

18, 4 e 15 buscam educar internamente, interagem com o ambiente social, obedecem ao

descarte de resíduos químicos e utilizam pouco controle de pragas. Não utilizam organismos

biológicos geneticamente modificados, e seu quadro funcional é treinado na utilização de

agrotóxicos. Parecem se preocupar com as normas empregatícias constantes na CLT, com os

rios e erosão locais, mas não têm o foco na preservação da Mata Atlântica e fauna. Desviam

sua preocupação para o refugo do produto, chamado de cavaco, que serve como matéria-

prima para as empresas que fabricam papel e celulose, assim como para a geração de energia

a vapor (por caldeiras), para a secagem da madeira (estufas) nas demais empresas.

No terceiro agrupamento, a empresa 21 está separada do grande grupo, pois, dos 35

princípios constantes na pergunta, apenas 10 são aplicados, mas somente a título de

esclarecimento aos empregados. Além disso, não interage socialmente e, muito menos, avalia

os danos e conseqüências de suas ações relacionadas ao meio ambiente.

Em análise mais detalhada no que se refere à adoção dos princípios dos indicadores

ambientais, reagruparam-se, nesse cluster, apenas as questões pertinentes às melhorias que as

empresas respondentes estão procurando realizar para a comunidade e funcionários. Mostram-
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se esses resultados na Figura 7. Das 35 perguntas, separaram-se 11 que se referem à interação

das empresas com a comunidade.

Figura 7 - Melhoramento do ambiente social da comunidade e funcionários
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 10 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 7.

Primeiro agrupamento Discorda quanto à prestação de serviços odontológicos e creche para a comunidade.
Entretanto, dá treinamento sobre a preservação do meio ambiente e emprego para a
comunidade, assim como presta serviço médico, odontológico e disponibiliza creche
para os funcionários e suas famílias.

Segundo agrupamento Não tem opinião formada ou discorda totalmente dos princípios de prestação de
serviços médicos e odontológicos, assim como de creches para a comunidade, seus
funcionários e familiares. Investe nos princípios de treinamento aos empregados
sobre a preservação do meio ambiente e contribui para a conscientização da
comunidade.

Terceiro agrupamento Não oferece serviços para a comunidade e seus funcionários, tais como escolas,
creches, auxílio médico e odontológico, assim como não investe nos princípios de
treinamento aos empregados e comunidade sobre a preservação do meio ambiente.

Quadro 10 - Melhoramento do ambiente social da comunidade e funcionários
Fonte: dados da pesquisa.

No primeiro agrupamento, as empresas 1 e 3 estão isoladas, pois discordam quanto à

prestação de serviços odontológicos e creche para a comunidade próxima. Entretanto, dão

treinamento sobre a preservação do meio ambiente e emprego para a comunidade, assim
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como prestam serviço médico, odontológico e oferecem creche para os funcionários e suas

famílias.

No segundo agrupamento, as empresas 5, 17, 13, 20, 2, 15, 23, 8, 22, 21, 14 e 12, que

não têm opinião formada ou discordam totalmente sobre os princípios de prestação de serviço

médicos e odontológicos, assim como creches para a comunidade, seus funcionários e

familiares, investem nos princípios de treinamento aos empregados sobre a preservação do

meio ambiente e contribuem com a conscientização da comunidade.

No terceiro agrupamento, as empresas 4, 16, 11, 7, 19 e 18 não oferecem serviços para

a comunidade e seus funcionários, tais como escolas, creches, auxílio médico e odontológico,

assim como não investem nos princípios de treinamento aos empregados e comunidade sobre

a preservação do meio ambiente.

Na Figura 8, apresenta-se o reagrupamento de 2 questões referentes à aplicação de

normas legais vinculadas à CLT.

Figura 8 - Aplicação das normas legais CLT
Fonte: dados da pesquisa.
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O Quadro 11 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 8.

Primeiro agrupamento Afirma aplicar as normais legais, tais como cumprimento das horas de trabalho
conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários
adequados para a extração da madeira.

Segundo agrupamento Concorda totalmente com a quantidade de horas de trabalho previstos na CLT,
fornecimento de equipamentos e roupas seguras para a extração da madeira e
maquinário adequado para a extração da madeira e fornece orientação e treinamento
na busca pela melhoria das condições de trabalho.

Terceiro agrupamento Respeita plenamente as horas de trabalho conforme a CLT e fornece maquinários
adequados. Entretanto, concorda parcialmente com o fornecimento de equipamentos
de segurança para a extração da madeiras.

Quadro 11 - Aplicação das normas legais CLT
Fonte: dados da pesquisa.

As empresas 22, 23, 1, 20, 21, 18, 19, 16, 17, 14, 15, 12, 13, 5, 8, 2 e 3, do primeiro

agrupamento, afirmam aplicar as normais legais, como cumprimento das horas de trabalho

conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários adequados para

a extração da madeira.

No entanto, as empresas 4 e 11, que estão no segundo agrupamento, que concordam

totalmente com a quantidade de horas de trabalho previstos na CLT, com o fornecimento de

equipamentos e roupas seguras para a extração da madeira e de maquinário adequado para a

extração da madeira, fornecem orientação e treinamento na busca pela melhoria das condições

de trabalho.

A empresa 7, que está no terceiro agrupamento, respeita plenamente as horas de

trabalho conforme a CLT e fornece maquinários adequados. Entretanto, concorda

parcialmente com o fornecimento de equipamentos de segurança para a extração da madeiras.

Na Figura 9, o agrupamento refere-se ao questionamento de como as empresas estão

tratando as matas nativas e animais silvestres que nelas habitam. Fazem parte deste

agrupamento 12 questões.
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Figura 9 - Tratamento ao meio ambiente em geral
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 12 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 9.

Primeiro agrupamento Manifesta preocupação na verificação da existência de árvores que possam estar
sendo extintas em seus campos de extração, mas não verificam a existência de
ninhos, animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Proporciona o
diálogo entre empregado e empregador, assim como fornece maquinário adequado
para a extração da madeira.

Segundo agrupamento Entende que a busca pela preservação da mata nativa e dos animais que nela
habitam, é de suma importância para a harmonia do planeta.

Terceiro agrupamento Não se pronunciou nas questões pertinences a este dendograma.
Quadro 12 - Tratamento ao meio ambiente em geral
Fonte: dados da pesquisa.

O primeiro agrupamento apresenta as empresas 13, 20, 2, 22, 3, 12, 17, 4, 7, 23, 5, 8,

1, 14 e 19 que manifestam preocupação na verificação da existência de árvores que possam

estar sendo extintas em seus campos de extração, mas não verificam a existência de ninhos,

animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Proporcionam o diálogo entre

empregado e empregador, assim como fornecem maquinário adequado para a extração da

madeira.

No segundo agrupamento, as empresas 11, 18, 15 e 16, entendem que a busca pela

preservação da mata nativa, assim como dos animais que nela habitam, é de suma importância

para a harmonia do planeta.
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No terceiro agrupamento, a empresa 21 está separada dos demais agrupamentos por

não se pronunciar em nenhuma questão referente a esse quesito.

As pragas nas florestas também se apresentam como vilão para o ramo madeireiro.

Procurou-se saber se as empresas utilizam produtos químicos e de que forma isso tem

acontecido. Os resultados podem ser vistos na Figura 10. Para esse esclarecimento, são

efetuadas 3 questões do reagrupamento.

Figura 10 - Tratamento contra pragas nas florestas plantadas
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 13 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 10.

Primeiro agrupamento Utiliza produtos químicos para o controle de pragas, como também produtos não-
químicos, e possui empregados treinados para a manipulação de ambos os produtos.

Segundo agrupamento Possui controle de pragas com produtos não-químicos e não utiliza produtos
químicos em pequenas ou grandes quantidades.

Terceiro agrupamento Não se pronunciou nas questões pertinences a este dendograma.
Quadro 13 - Tratamento contra pragas nas florestas plantadas
Fonte: dados da pesquisa.

No primeiro agrupamento, aparecem as empresas 13, 22, 2, 15, 18, 7, 11, 12, 19, 1, 3,

8, 23, 5, 4, 20 e 14, que afirmam utilizar produtos químicos para o controle de pragas, como

também produtos não-químicos e com empregados treinados para a manipulação de ambos os

produtos.
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No segundo agrupamento, as empresas 16 e 17 possuem controle de pragas com

produtos não-químicos e seus funcionários são treinados para exercerem tal função. Negam

utilizar produtos químicos em pequenas ou grandes quantidades.

No terceiro agrupamento, a empresa 21 está separada dos demais agrupamentos por

não se pronunciar em nenhuma questão referente a este quesito.

Diante disso, a utilização de organismos biológicos geneticamente modificados e de

procedimentos realizados com os resíduos sólidos, como, por exemplo, com os vasilhames, e

a preocupação com a preservação da mata nativa nas margens dos rios e nascentes refletem-

se na Figura 11. Os quesitos referentes ao enunciado foram obtidos por meio de 5 questões.

Figura 11 - Organismos geneticamente modificados, resíduos sólidos e preservação da
mata nativa
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 14 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 11.

Primeiro agrupamento Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em
locais corretos e definidos por órgão competente. Preserva as florestas nativas ao
longo das margens de rios e cursos d´água. Desconhece a necessidade de autorização
de órgão competente para utilização dos mesmos.

Segundo agrupamento Resíduos sólidos não-orgânicos, como vasilhames e combustíveis, são descartados
em local apropriado e definido por órgão competente. Obedece à permanência da
floresta nativa ao longo dos rios ou qualquer curso d`água em todos os níveis e utiliza
organismos biológicos geneticamente modificados com autorização de órgão
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competente.
Terceiro agrupamento Os resíduos sólidos não-orgânicos, como vasilhames e combustíveis, são descartados

em local apropriado e definido por órgão competente.
Quadro 14 - Organismos geneticamente modificados, resíduos sólidos e preservação da
mata nativa
Fonte: dados da pesquisa.

No primeiro agrupamento, as empresas 18, 22, 2, 8, 5, 16, 20, 19, 3, 15, 17, 11, 13, 14,

23, 7, 4 e 1 mantêm as florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em

locais corretos e definidos por órgão competente. Preservam as florestas nativas ao longo das

margens de rios e cursos d´água. Quanto à utilização de organismos biológicos geneticamente

modificados, os respondentes não possuem opinião formada ou não os utilizam, além de

desconhecerem a necessidade de autorização de órgão competente para utilização dos

mesmos.

No segundo agrupamento, a empresa 12 diz que resíduos sólidos não-orgânicos, como

vasilhames e combustíveis, são descartados em local apropriado e definido por órgão

competente. A empresa também está obedecendo à permanência da floresta nativa ao longo

dos rios ou qualquer curso d`água em todos os níveis e utiliza organismos biológicos

geneticamente modificados com autorização de órgão competente.

No terceiro agrupamento, a empresa 21 está separada dos demais agrupamentos por

afirmar que os resíduos sólidos não-orgânicos, como vasilhames e combustíveis, são

descartados em local apropriado e definido por órgão competente. Nas demais questões, não

se pronunciou referente a este quesito.

Após apresentar detalhadamente os princípios, buscou-se discorrer, neste quesito,

sobre as pertinências que dizem respeito aos princípios dos indicadores ambientais. Obteve-se

dos respondentes as colocações apresentadas na Figura 12, extraídas da questão 8, 14

subquestões.
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Figura 12 - Concordância dos princípios dos indicadores ambientais
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 15 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 12.

Primeiro agrupamento É favorável aos princípios dos indicadores ambientais, principalmente pela pressão
recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a
legislação ambiental.

Segundo agrupamento Não se pronunciou nas questões pertinences a este dendograma.
Terceiro agrupamento Entende que é obrigação de todas as empresas a adoção de todos os critérios

provenientes dos indicadores ambientais, porém concorda com as especificações dos
indicadores ambientais, mas não adota por falta de condições financeiras.

Quadro 15 - Concordância dos princípios dos indicadores ambientais
Fonte: dados da pesquisa.

No primeiro agrupamento, as empresas 18, 22, 1, 3, 17, 16, 12, 15, 7, 11, 13, 8, 19, 5,

14, 20, 4 e 2 são favoráveis aos princípios dos indicadores ambientais, principalmente pela

pressão recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a

legislação ambiental (D’LSEP, 2004). As empresas 1, 3 e 17 discordam quanto à pergunta se

aplicam somente no papel, na prática ou não aplicam os indicadores ambientais e se a

empresa sabe que existe a Lei, mas não tem interesse em implantá-la. Já as empresas 12, 15,

7, 11 e 13 dizem ter dificuldade em aplicar na íntegra a Lei e não acreditam teren facilidade

em adotar todos os critérios/princípios envolvendo os indicadores ambientais.
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Entretanto, as empresas 8, 19, 5, 14 e 20 dizem ter dificuldade em seguir rigidamente

os indicadores ambientais. Essas empresas afirmam que a maioria das companhias da região

que trabalham com madeira não aplica na íntegra os indicadores ambientais.

No segundo agrupamento, as empresas 6, 9, 10 e 21 estão próximas por não

responderem a nenhuma questão referente a este agrupamento.

No terceiro agrupamento, a empresa 23 está sozinha por entender que é de obrigação

de todas as empresas a adoção de todos os critérios provenientes dos indicadores ambientais.

Porém, concorda com as especificações dos indicadores ambientais, mas não adota por falta

de condições financeiras.

Apresentada a visão dos respondentes sobre os princípios e sua concordância sobre

eles, apresentam-se, no tópico seguinte, os cuidados que as empresas respondentes têm para

com o meio ambiente.

4.4 CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

Salienta-se que, a partir deste item, as empresas 6, 9 e 10 voltam a fazer parte da

análise. Após conhecer o perfil das empresas respondentes e suas concepções sobre os

princípios e critérios dos indicadores, buscou-se saber quais são os cuidados das empresas

respondentes quanto ao meio ambiente.

As empresas, segundo D’LSEP (2004), estão adotando, lentamente, a gestão ambiental

pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a

legislação ambiental. O gerenciamento ambiental procura minimizar o impacto econômico e

maximizar o impacto social da organização.
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Procurou-se saber quanto ao conhecimento de alguma prática ou providência da

empresa que contribui para a preservação do meio ambiente e que não esteja descrita nos

indicadores ambientais. O Gráfico 6 mostra a estimativa referente a esta questão.

1 3 %

7 4 %

1 3 %

s im

n ã o
n ã o re s p o n d e ra m

Gráfico 6 - Providência da empresa para a preservação do meio ambiente
Fonte: dados da pesquisa.

Das empresas pesquisadas, 74% afirmaram não saber de nenhuma prática ou

providência que contribua para a preservação do meio ambiente. Já 13% responderam que

sim, ou seja, que conhecem alguma prática e citaram a “preservação das Áreas de Preservação

Permanente (APP) e cursos d’ água, reserva legal, criação de Reserva Particular do

Patrimônio Natural (RPPN) em fazendas, por ser prescrição legal, mas não obrigatória”, e

outros 13% não responderam.

Sabendo dos cuidados que tais empresas têm para com o meio ambiente, buscou-se

nesta pesquisa sobre suas ações efetivas referentes à proteção do mesmo. Essas questões

foram elaboradas procurando preservar o objetivo das empresas, isto é, extrair a madeira para

produzir seu produto. Procurou-se também quantos metros cúbicos de reflorestamento e mata

nativa as empresas cortam por ano, além do tratamento que estão dando à preservação das

espécies nativas e raras. A Figura 13 mostram essas informações com base nas questões 12,

15, 16, 17, 18, 21 e 22.
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Figura 13 - Questões ecológicas – preservação do meio ambiente
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 16 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 13.

Primeiro agrupamento Cortou, no ano de 2005, árvores de reflorestamento, tendo uma média de 650.000
metros cúbicos anual. Buca proteger o ecossistema existente e as espécies raras,
como também busca a preservação permanente das florestas naturais e das demais
formas de vegetação natural. Procura, igualmente, atenuar a erosão e a preservação
do pinheiro brasileiro (Araucária Augustfolia).

Segundo agrupamento Não se pronunciou nas questões pertinences a este dendograma.
Terceiro agrupamento Preocupa-se com a floresta nativa e demais formas de vegetação natural, procurando

atenuar a erosão e preservar o pinheiro brasileiro (Araucária Angustfolia), mas não
informou quantos metros cúbicos cortou no ano de 2005.

Quadro 16 - Questões ecológicas – preservação do meio ambiente
Fonte: dados da pesquisa.

No primeiro agrupamento, estão as empresas 20, 22 17, 18, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 23, 13, 3,

11, 14, 15, 19, 16 e 10, por cortarem, no ano de 2005, árvores de reflorestamento e uma média

de 650.000 metros cúbicos anual. Porém, apenas a empresa 3 é que refloresta e também retira

mata nativa. Esta empresa não forneceu maiores explicações, pois este estudo não tem fins de

fiscalização.
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A empresa 19 não se pronunciou se busca formas de restaurar e valorizar as funções

ecológicas e, como a empresa 16, não se preocupa em proteger espécies raras.

As empresas 20, 22 17, 18, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 23, 13, 3, 11, 14 e 15 estão ainda mais

agrupadas por buscarem proteger o ecossistema existente e as espécies raras, bem como

manter a preservação permanente das florestas naturais e das demais formas de vegetação

natural. Procuram, também, atenuar a erosão e a preservação do pinheiro brasileiro (Araucária

Augustfolia), não deixando de preservar as florestas e demais formas de vegetação natural

situadas ao longo dos rios e cursos d’água.

No segundo agrupamento, estão as empresas 6, 12 e 9, que não se pronunciaram no

que se refere a esses elementos de preservação nem a quantos metros cúbicos cortaram no ano

de 2005. No terceiro agrupamento, está a empresa 21, que se destaca por se preocupar com a

floresta nativa e com as demais formas de vegetação natural, por procurar atenuar a erosão e

preservar o pinheiro brasileiro (Araucária Angustfolia). Todavia, não informou quantos

metros cúbicos cortou no ano de 2005.

Sabendo das providências tomadas pelas empresas respondentes em relação ao meio

ambiente, à proteção e preservação do mesmo, buscou-se saber se há conscientização e

também cuidados em relação a ele. A Figura 14, com base nas questões 19 e 20, mostram se

as nascentes situadas em terrenos da empresa possuem floresta nativa em seu redor, tendo esta

pergunta sugerido várias metragens como respostas.
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Figura 14 - Cuidados com o meio ambiente
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 17 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 14.

Primeiro agrupamento Preocupa-se com a conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-d´água
ou nascentes. Existe uma particularidade entre essas empresas quanto à metragem
deixada de floresta nativa, variando de 10 a 40 metros.

Segundo agrupamento Deixa acima de 50 metros de mata nativa próximo às nascentes.
Terceiro agrupamento As nascentes situadas em terrenos da empresa possuem floresta nativa em seu redor,

e a empresa respondente assinalou todas as metragens, 10 metros, 10 a 30 metros, 30
a 40 metros, superior a 50 metros de largura, como também não possui floresta nativa
em sua volta.

Quadro 17 - Cuidados com o meio ambiente
Fonte: dados da pesquisa.

No primeiro agrupamento, as empresas 15, 23, 12, 21, 9, 6, 11, 14, 7, 5, 4, 3, 20, 22,

17, 18, 16, 13, 10 e 1 se preocupam com a conservação da floresta nativa nas proximidades

dos olhos-d´água. Existe uma particularidade entre essas empresas quanto à metragem

deixada de floresta nativa, variando de 10 a 40 metros. As empresas 15 e 23 dizem não

possuir floresta nativa em sua volta; as empresas 11, 14, 7, 5, 4 e 3 deixam de 10 a 30 metros

de mata nativa próximo às nascentes; já as empresas 20 e 22 deixam de 30 a 40 metros; as

empresas 17, 18, 16, 13, 10 e 1 também deixam de 30 a 40 metros de largura de mata nativa.
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No segundo agrupamento, as empresas 2 e 8 deixam acima de 50 metros de mata

nativa próximo às nascentes.

No terceiro agrupamento, a empresa 19 está isolada, pois assinalou todas as

metragens, 10 metros, 10 a 30 metros, 30 a 40 metros, superior a 50 metros de largura, e não

possui floresta nativa em sua volta.

4.5 CONTROLES CONTÁBEIS

Após conhecer o perfil dos respondentes, a adoção dos princípios dos indicadores

ambientais os princípios e critérios dos indicadores pelas empresas pesquisadas e os cuidados

que as mesmas possuem em relação ao meio ambiente, buscou-se saber sobre os controles

contábeis que as empresas respondentes têm e se incorporam contas ambientais em seus

planos de contas contábeis (tradicionais). Apresentam-se as respostas obtidas a seguir.

Perguntou-se se as empresas utilizam controles que indicam os custos/investimentos

feitos no ano de 2005 no que se refere ao atendimento aos requisitos dos indicadores

ambientais. As informações obtidas, por meio das questões 9, 10 e 11 e suas subquestões e

questão 13, estão expostas na Figura 15.
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Figura 15 - Controles contábeis – quem faz e o que utiliza
Fonte: dados da pesquis.

O Quadro 18 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 15.

Primeiro agrupamento Não discrimina, em sua contabilidade, os retornos sobre os investimentos feitos por
meio dos indicadores ambientais. Desconhece a existência de contas ambientais.

Segundo agrupamento Não se pronunciou nas questões pertinentes a este dendograma.
Terceiro agrupamento Pronunciou-se de forma negativa no que se refere à questão pertinente aos controles

que indicam os custos/investimentos feitos no ano de 2005.
Quadro 18 - Controles contábeis – quem faz e o que utiliza
Fonte: ados da pesquisa.

As empresas 1, 23, 5, 16, 8, 14, 11, 19, 13, 17, 15, 7, 3, 18, 2, 4, 20, 21, 12, 6 e 22, que

estão no primeiro agrupamento, declararam que não discriminam, em sua contabilidade, os

retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter possibilitado à

empresa. Na questão 13, em que se perguntou se a empresa já possui discriminação, em sua

contabilidade, dos retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter

possibilitado (contas ambientais), os respondentes comentaram: “Por que contas ambientais?”

Constatou-se que os mesmos desconhecem a existência de contas ambientais e, menos ainda,

que possam ser incluídas no plano de contas.
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Quanto ao plano de contas, Tinoco e Kraemer (2004) comentam que o mesmo deve

ser moldado de forma a permitir a preparação de relatórios gerenciais para os vários níveis

gerenciais, além do atendimento aos usuários externos. As empresas pesquisadas não estão

buscando formas para informar a realidade sobre o meio ambiente onde estão situadas.

As empresas 6 e 22 se utilizam de um escritório de contabilidade para os controles

contábeis, e as empresas 20, 12 e 21 possuem um contador que trabalha na própria empresa.

No segundo agrupamento, a empresa 9 está sozinha por não responder nenhum item

dessa pergunta.

Já no terceiro agrupamento, a empresa 10 está sozinha por se pronunciar de forma

negativa apenas na questão correspondente aos controles que indicam os custos/investimentos

feitos no ano de 2005 em cumprimento às exigências dos indicadores ambientais.

Sabendo quem faz os controles contábeis nas empresas respondentes, procurou-se

saber se as empresas estão utilizando controles que indicam os custos/investimentos feitos no

ano de 2005 no que se refere ao atendimento aos requisitos dos indicadores ambientais, como

treinamento na busca pela conscientização do porquê da poda e como estão podando as

árvores; treinamento para os trabalhadores florestais responsáveis pelo corte e sobre o porquê

do corte das árvores; treinamento aos trabalhadores florestais sobre roçada, corte, desbaste da

floreta e controle de formiga e pragas; segurança e saúde do trabalho; bem-estar social e

econômico dos trabalhadores e da comunidade; oportunidade de novos empregos para a

comunidade local; redução de desperdícios nas operações de exploração, evitando danos e

outros recursos florestais; restauração e valorização das funções ecológicas; proteção das

espécies raras e nativas dos animais silvestres; e proteção e preservação de floresta nativa ao

longo dos rios e nascentes. A Figura 16, por meio da questão 14 e suas subquestões,

apresentam algumas das informações obtidas.
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Figura 16 - Controles que indicam os custos e investimentos
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 19 destina-se em apresentar os tópicos que se apresenta na figura 16.

Primeiro agrupamento Possui controle que indica os custos/investimentos feitos no ano de 2005 quanto ao
atendimento aos requisitos dos indicadores ambientais.

Segundo agrupamento Possui controle sobre os custos/investimentos e investe em todos os princípios e
critérios instituídos pelos indicadores ambientais.

Terceiro agrupamento Os investimentos, no ano de 2005, foram todos voltados aos aspectos florestais.
Quadro 19 - Controles que indicam os custos e investimentos
Fonte: dados da pesquisa.

No primeiro agrupamento, as empresas 21, 22, 20, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 4, 2, 19,

1, 5, 23, 8, 18, 9 e 10 possuem controles que indicam os custos/investimentos feitos no ano de

2005 no que se refere ao atendimento aos requisitos dos indicadores ambientais. A empresa 1

se destaca sozinha no meio do agrupamento por ser a única a ter um controle que demonstra

os custos/investimentos feitos no ano de 2005 e por serem todos acima de R$ 10.000,00 reais.

No segundo agrupamento, a empresa 3 está sozinha por informar que possui controle

sobre os custos/investimentos e investe em todos os princípios e critérios instituídos pelos

indicadores ambientais, como treinamento na busca pela conscientização do porquê da poda e
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como estão podando as árvores; treinamento para os trabalhadores florestais responsáveis pelo

corte sobre por que estão cortando as árvores; treinamento aos trabalhadores florestais sobre

roçada, corte, desbaste da floreta e controle de formiga e pragas; segurança e saúde do

trabalho; bem-estar social e econômico dos trabalhadores e da comunidade; oportunidade de

novos empregos para a comunidade local; redução de desperdícios nas operações de

exploração, evitando danos a outros recursos florestais; restauração e valorização das funções

ecológicas; proteção das espécies raras e nativas dos animais silvestres; e proteção e

preservação de floresta nativa ao longo dos rios e nascentes.

No terceiro agrupamento, a empresa 16 está só por seus investimentos, no ano de

2005, serem maiores nas áreas de treinamento para trabalhadores florestais responsáveis pelo

corte, roçada, desbaste da floresta, controle de formigas e pragas e redução do desperdício nas

operações de exploração, evitando danos aos recursos florestais.

4.6 RESUMO INDIVIDUAL DAS EMPRESAS

Neste capítulo, apresentam-se, resumidamente, as informações obtidas sobre cada

uma das empresas participantes da pesquisa.

a) Empresa 1

Essa empresa não se preocupa com a comunidade e com os organismos biológicos

geneticamente modificados, como também discorda quanto à prestação de serviços

odontológicos e creche para a comunidade próxima. Entretanto, dá aos funcionários

treinamento sobre a preservação do meio ambiente e emprego para a comunidade. Igualmente

presta serviço médico, odontológico e oferece creche para os funcionários e suas famílias.

Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento das horas de trabalho conforme a CLT,

fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários adequados para a extração da
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madeira. Manifesta preocupação quanto à verificação da existência de árvores que estejam

correndo o risco de serem extintas em seus campos de extração. Todavia, não verifica a

existência de ninhos, animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Oportuniza

o diálogo entre empregado e empregador, assim como fornece maquinário adequado para a

extração da madeira. É a única a ter um controle que demonstra os custos/investimentos feitos

no ano de 2005, sendo todos acima de R$ 10.000,00 reais. Afirma utilizar produtos químicos

e não-químicos para o controle de pragas e o faz com empregados treinados para a

manipulação de ambos os produtos. Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos

sólidos, descartando-os em locais corretos e definidos por órgão competente. Preserva as

florestas nativas ao longo das margens de rios e cursos d´água. Quanto à utilização de

organismos biológicos geneticamente modificados, não possui opinião formada ou não os

utiliza, além de desconhecer a necessidade de autorização de órgão competente para utilização

dos mesmos. Busca proteger o ecossistema existente e as espécies raras; promover a

preservação permanente das florestas naturais e demais formas de vegetação natural; atenuar a

erosão e preservar o pinheiro brasileiro, as florestas e demais formas de vegetação natural

situadas ao longo dos rios e cursos d’ água, deixando de 30 a 40 metros de largura de mata

nativa. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores de reflorestamento e uma média de 650.000

metros cúbicos anual. É favorável aos princípios dos indicadores ambientais, principalmente

pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a

legislação ambiental.

b) Empresa 2

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso em relação à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Percebe-se
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que, para suprir essa falta, busca auxílio por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da

empresa para se adequar às exigências legais. A empresa acredita que a Lei não trata com

objetividade as questões ambientais que envolvem os madeireiros. Busca educar

internamente, interage com o ambiente social, obedece ao descarte de resíduos químicos e

utiliza pouco controle de pragas. Não utiliza organismos biológicos geneticamente

modificados, e seu quadro funcional é treinado na utilização de agrotóxicos. Parece se

preocupar com as normas empregatícias constantes na CLT, com os rios e erosão locais, mas

não têm o foco na preservação da Mata Atlântica e fauna. Desvia sua preocupação para o

refugo do produto, chamado de cavaco. Não tem opinião formada ou discorda totalmente dos

princípios de prestação de serviço médicos e odontológicos e creches para a comunidade, seus

funcionários e familiares. Investe nos princípios de treinamento aos empregados sobre a

preservação do meio ambiente e contribui com a conscientização da comunidade. Afirma

aplicar as normais legais, como cumprimento das horas de trabalho conforme a CLT,

fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários adequados para a extração da

madeira. Manifesta preocupação no que se refere à verificação da existência de árvores que

possam estar sendo extintas em seus campos de extração, mas não verifica a existência de

ninhos, animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Oportuniza o diálogo

entre empregado e empregador e fornece maquinário adequado para a extração da madeira.

Afirma utilizar produtos químicos e produtos não-químicos para o controle de pragas, e o faz

com empregados treinados para a manipulação de ambos os produtos. Mantém as florestas

sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em locais corretos e definidos por

órgão competente. Preserva as florestas nativas ao longo das margens de rios e cursos d´água,

deixando acima de 50 metros de mata nativa próximo às nascentes. Busca proteger o

ecossistema existente e as espécies raras, preservar de forma permanente as florestas naturais

e demais formas de vegetação natural, procurando, também, atenuar a erosão e preservar o

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


116

pinheiro brasileiro. Não discrimina, em sua contabilidade, os retornos dos investimentos que

os indicadores ambientais possam ter possibilitado à empresa. Desconhece os termos contas

ambientais e inclusão no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores retiradas de

reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. É favorável aos princípios dos

indicadores ambientais, principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e,

até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação ambiental.

c) Empresa 3

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso quanto à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio

por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências

legais. A empresa acredita que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que

envolvem os madeireiros. Não se preocupa com a comunidade e com os organismos

biológicos geneticamente modificados. Discorda quanto à prestação de serviços

odontológicos e creche para a comunidade próxima. Entretanto, dá treinamento sobre a

preservação do meio ambiente e emprego para a comunidade, assim como presta serviço

médico, odontológico e oferece creche para os funcionários e suas famílias. Afirma aplicar as

normais legais, como cumprimento das horas de trabalho, conforme a CLT, fornecimento de

equipamentos de segurança e maquinários adequados para a extração da madeira. Manifesta

preocupação no que tange à verificação da existência de árvores que estão sob o risco de

serem extintas em seus campos de extração, mas não verifica a existência de ninhos, animais

silvestres e peixes nos rios próximos e fornece maquinário adequado para a extração da

madeira. Possui controle sobre os custos/investimentos e investe em todos os princípios e

critérios instituídos pelos indicadores ambientais. Afirma utilizar produtos químicos e
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produtos não-químicos para o controle de pragas e o faz com empregados treinados para a

manipulação de ambos os produtos. Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos

sólidos, descartando-os em locais corretos e definidos por órgão competente. Preserva as

florestas nativas ao longo das margens de rios e cursos d´água. Quanto aos organismos

biológicos geneticamente modificados, não possui opinião formada ou não os utiliza, além de

desconhecer a necessidade de autorização de órgão competente para utilização dos mesmos.

Busca proteger o ecossistema existente e as espécies raras, preservar de maneira permanente

as florestas naturais e demais formas de vegetação natural, procurando, também, atenuar a

erosão e preservar o pinheiro brasileiro. Não discrimina, em sua contabilidade, os retornos dos

investimentos que os indicadores ambientais possam ter possibilitado à empresa. Desconhece

a existência de contas ambientais, assim como que possam ser incluídas no plano de contas.

Cortou, no ano de 2005, apenas árvores de reflorestamento e uma média de 650.000 metros

cúbicos anual. Preocupa-se com a conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-

d´água, deixando de 10 a 30 metros de mata nativa nas proximidades. É favorável aos

princípios dos indicadores ambientais, principalmente pela pressão recebida de seus

fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação ambiental.

d) Empresa 4

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso no que concerne à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Percebe-se

que, para suprir essa falta, busca auxílio por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da

empresa para se adequar às exigências legais. A empresa acredita que a Lei não trata com

objetividade as questões ambientais que envolvem os madeireiros. Concorda totalmente com

a quantidade de horas de trabalho previstos na CLT, com o fornecimento de equipamentos e
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roupas seguras para a extração da madeira e maquinário adequado para a extração da madeira

e fornece orientação e treinamento na busca pela melhoria das condições de trabalho. Busca

educar internamente e interage com o ambiente social. Preocupa-se com os rios e erosão

locais, mas não têm o foco na preservação da Mata Atlântica e fauna. Desvia sua preocupação

para o refugo do produto, chamado de cavaco. Não oferece serviços para a comunidade e seus

funcionários, como escolas, creches, auxílio médico e odontológico. Não investe nos

princípios de treinamento aos empregados e comunidade sobre a preservação do meio

ambiente. Manifesta preocupação quanto à verificação da existência de árvores sujeitas à

extinção em seus campos de extração, mas não verifica a existência de ninhos, animais

silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Oportuniza o diálogo entre empregado e

empregador e fornece maquinário adequado para a extração da madeira. Tanto utiliza

produtos químicos quanto não-químicos para o controle de pragas, sendo que os empregados

são treinados para a manipulação de ambos os produtos. Mantém as florestas sem vasilhames

e demais resíduos sólidos, descartando-os em locais corretos e definidos por órgão

competente. Preserva as florestas nativas ao longo das margens de rios e cursos d´água.

Quanto à utilização de organismos biológicos geneticamente modificados, não possui opinião

formada ou não os utiliza, além de desconhecer a necessidade de autorização de órgão

competente para utilização dos mesmos. Busca proteger o ecossistema existente e as espécies

raras, bem como busca a preservação permanente das florestas naturais e de demais formas de

vegetação natural. Procura, também, atenuar a erosão. Preserva o pinheiro brasileiro, as

florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios e cursos d’ água,

deixando de 10 a 30 metros de mata nativa nas proximidades. Não discrimina, em sua

contabilidade, os retornos dos investimentos que os indicadores ambientais possam ter

possibilitado à empresa. Desconhece a existência de contas ambientais e, menos ainda, que

possam ser incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores de
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reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. É favorável aos princípios dos

indicadores ambientais, principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e,

até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação ambiental.

e) Empresa 5

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso no que se refere à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio

por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências

legais. Acredita que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que envolvem os

madeireiros. Busca educar internamente, interage com o ambiente social, obedece ao descarte

de resíduos químicos e utiliza pouco controle de pragas. Desvia sua preocupação para o

refugo do produto, chamado de cavaco. Não tem opinião formada sobre os princípios de

prestação de serviço médicos e odontológicos e creches para a comunidade, seus funcionários

e familiares ou discorda totalmente deles. Investe nos princípios de treinamento aos

empregados sobre a preservação do meio ambiente e contribui com a conscientização da

comunidade. Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento das horas de trabalho

conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários adequados para

a extração da madeira. Manifesta preocupação quanto à verificação da existência de árvores

sob risco de extinção em seus campos de extração, mas não verifica a existência de ninhos,

animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Oportuniza o diálogo entre

empregado e empregador, assim como fornece maquinário adequado para a extração da

madeira. Afirma utilizar produtos químicos e produtos não-químicos para o controle de

pragas, sendo que os empregados são treinados para a manipulação de ambos os produtos.

Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em locais
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corretos e definidos por órgão competente. Preserva as florestas nativas ao longo das margens

de rios e cursos d´água. Quanto à utilização de organismos biológicos geneticamente

modificados, não possui opinião formada ou não os utiliza, além de desconhecer a

necessidade de autorização de órgão competente para utilização dos mesmos. Tem dificuldade

em seguir rigidamente os indicadores ambientais. A empresa afirma que a maioria das

companhias da região que trabalha com madeira não aplica na íntegra os indicadores

ambientais. Busca proteger o ecossistema existente e as espécies raras, como também

preservar de maneira permanente as florestas naturais e demais formas de vegetação natural.

Procura, da mesma forma, atenuar a erosão e preservar o pinheiro brasileiro, as florestas e

demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios e cursos d’água, deixando de

10 a 30 metros de mata nativa nas próximidades. Não discrimina, em sua contabilidade, os

retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter possibilitado à

empresa. A empresa desconhece a existência de contas ambientais e, menos ainda, que

possam ser incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores retiradas de

reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. É favorável aos princípios dos

indicadores ambientais, principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e,

até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação ambiental.

f) Empresa 6

Utiliza um escritório de contabilidade para os controles contábeis e não discrimina, em

sua contabilidade, os retornos dos investimentos que os indicadores ambientais possam ter

possibilitado à empresa. A empresa desconhece a existência de contas ambientais e, menos

ainda, que possam ser incluídas no plano de contas.
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g) Empresa 7

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Busca educar internamente, interage com o ambiente social, obedece

ao descarte de resíduos químicos e utiliza pouco controle de pragas. Desvia sua preocupação

para o refugo do produto, chamado de cavaco. Não oferece serviços para a comunidade e seus

funcionários, como escolas, creches, auxílio médico e odontológico. Não investe nos

princípios de treinamento aos empregados e comunidade sobre a preservação do meio

ambiente. Manifesta preocupação no que se refere à verificação da existência de árvores que

possam estar sendo extintas em seus campos de extração, mas não verifica existência de

ninhos, animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Oportuniza o diálogo

entre empregado e empregador e fornece maquinário adequado para a extração da madeira.

Afirma utilizar produtos químicos e produtos não-químicos para o controle de pragas, sendo

que seus empregados são treinados para a manipulação de ambos os produtos. Mantém as

florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em locais corretos e

definidos por órgão competente. Preserva as florestas nativas ao longo das margens de rios e

cursos d´água, deixando de 10 a 30 metros de mata nativa nas próximidades. Quanto à

utilização de organismos biológicos geneticamente modificados, não possui opinião formada

a respeito ou não os utiliza, além de desconhecer a necessidade de autorização de órgão

competente para utilização dos mesmos. Procura proteger o ecossistema existente e as

espécies raras. Procura preservar de maneira permanente as florestas naturais e demais formas

de vegetação natural, bem como se preocupa em atenuar a erosão e preservar o pinheiro

brasileiro. Não discrimina, em sua contabilidade, os retornos dos investimentos que os

indicadores ambientais possam ter possibilitado à empresa. A empresa desconhece a

existência de contas ambientais e, menos ainda, que possam ser incluídas no plano de contas.

Cortou, no ano de 2005, apenas árvores retiradas de reflorestamento e uma média de 650.000
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metros cúbicos anual. Comenta que tem dificuldade em aplicar na íntegra a Lei, assim como

não acredita ter facilidade em adotar todos os critérios/princípios envolvendo os indicadores

ambientais. É favorável aos princípios dos indicadores ambientais, principalmente pela

pressão recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a

legislação ambiental.

h) Empresa 8

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Busca educar internamente, interage com o ambiente social, obedece

ao descarte de resíduos químicos e utiliza pouco controle de pragas. Preocupa-se com as

normas empregatícias constantes na CLT, com os rios e erosão locais, mas não têm o foco na

preservação da Mata Atlântica e fauna. Desvia sua preocupação para o refugo do produto,

chamado de cavaco. Preserva as florestas nativas ao longo das margens de rios e cursos

d´água, deixando acima de 50 metros de mata nativa. Não tem opinião formada sobre os

princípios de prestação de serviços médicos e odontológicos e sobre creches para a

comunidade, seus funcionários e familiares ou discorda totalmente deles. Investe nos

princípios de treinamento aos empregados sobre a preservação do meio ambiente e contribui

com a conscientização da comunidade. Manifesta preocupação quanto à verificação da

existência de árvores que possam estar sendo extintas em seus campos de extração, mas não

verifica a existência de ninhos, animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais.

Oportuniza o diálogo entre empregado e empregador, assim como fornece maquinário

adequado para a extração da madeira. Utiliza produtos químicos e produtos não-químicos para

o controle de pragas, sendo que seus empregados são treinados para a manipulação de ambos

os produtos. Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os

em locais corretos e definidos por órgão competente. Quanto à utilização de organismos
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biológicos geneticamente modificados, não possui opinião formada ou não os utiliza, além de

desconhecer a necessidade de autorização de órgão competente para utilização dos mesmos.

Diz ter dificuldade em seguir rigidamente os indicadores ambientais. Afirma que a maioria

das companhias da região que trabalham com madeira não aplica na íntegra os indicadores

ambientais. Busca proteger o ecossistema existente e as espécies raras, como também

preservar de maneira permanente as florestas naturais e demais formas de vegetação natural.

Procura, igualmente, atenuar a erosão e preservar o pinheiro brasileiro. Não discrimina, em

sua contabilidade, os retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter

possibilitado à empresa. Desconhece a existência de contas ambientais e, menos ainda, que

possam ser incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores de

reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. E favorável aos princípios dos

indicadores ambientais, principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e,

até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação ambiental.

i) Empresa 9

Demonstra ter conhecimento sobre as Leis Ambientais. Contudo, não incentiva a

participação dos funcionários em cursos e/ou simpósios para aprimoramento e possível

adequação.

j) Empresa 10

Demonstra ter conhecimento sobre as Leis Ambientais, contudo não incentiva a

participação dos funcionários em cursos e/ou simpósios para aprimoramento e possível

adequação. Não tem controles que indiquem os custos/investimentos feitos no ano de 2005

em cumprimento ao requerido pelos indicadores ambientais. Cortou, no ano de 2005, apenas

árvores de reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. Preocupa-se com a
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conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-d´água, deixando de 30 a 40

metros de largura de mata nativa.

l) Empresa 11

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso no que tange à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio

por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências

legais. Acredita que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que envolvem os

madeireiros. Concorda com fornecimento de equipamentos, roupas seguras e maquinário

adequado para a extração da madeira. Fornece orientação e treinamento na busca pela

melhoria das condições de trabalho. Entende que a busca pela preservação da mata nativa,

assim como dos animais que nela habitam, é de suma importância para a harmonia do planeta.

Busca educar internamente e interage com o ambiente social. Parece se preocupar com as

normas empregatícias constantes na CLT, com os rios e erosão locais, mas não tem o foco na

preservação da Mata Atlântica e fauna. Desvia sua preocupação para o refugo do produto,

chamado de cavaco. Não oferece serviços para a comunidade e seus funcionários, como

escolas, creches, auxílio médico e odontológico. Não investe nos princípios de treinamento

aos empregados e comunidade sobre a preservação do meio ambiente. Afirma utilizar

produtos químicos e produtos não-químicos para o controle de pragas, sendo que seus

empregados são treinados para a manipulação de ambos os produtos. Mantém as florestas sem

vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em locais corretos e definidos por órgão

competente. Preocupa-se com a conservação da floresta nativa nas proximidades dos

chamados olhos-d´água, deixando de 10 a 30 metros de mata nativa. Quanto à utilização de

organismos biológicos geneticamente modificados, não possui opinião formada ou não os
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utilizam, além de desconhecer a necessidade de autorização de órgão competente para

utilização dos mesmos. Busca proteger o ecossistema existente e as espécies raras, bem como

preservar de maneira permanente as florestas naturais e demais formas de vegetação natural.

Procura, igualmente, atenuar a erosão e preservar o pinheiro brasileiro. Não discrimina, em

sua contabilidade, os retornos dos investimentos que os indicadores ambientais possam ter

possibilitado à empresa. A empresa desconhece a existência de contas ambientais e, menos

ainda, que possam ser incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores

de reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. Diz ter dificuldade em

aplicar na íntegra a Lei, assim como não acredita ter facilidade em adotar todos os

critérios/princípios envolvendo os indicadores ambientais. É favorável aos princípios dos

indicadores ambientais, principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e,

até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação ambiental.

m) Empresa 12

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso no que tange à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio

por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências

legais. A empresa acredita que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que

envolvem os madeireiros. Busca educar internamente e interage com o ambiente social.

Desvia sua preocupação para o refugo do produto, chamado de cavaco. Resíduos sólidos não-

orgânicos, como vasilhames e combustíveis, são descartados em local apropriado e definido

por órgão competente. Utiliza organismos biológicos geneticamente modificados com

autorização de órgão competente. Não tem opinião formada sobre os princípios de prestação

de serviços médicos e odontológicos e sobre creches para a comunidade, seus funcionários e
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familiares ou discorda totalmente deles. Investe nos princípios de treinamento aos

empregados sobre a preservação do meio ambiente e contribui com a conscientização da

comunidade. Aplica as normais legais, como cumprimento das horas de trabalho conforme a

CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários adequados para a extração

da madeira. Possui contador que trabalha na própria empresa. Manifesta preocupação no que

se refere à verificação da existência de árvores que possam estar sendo extintas em seus

campos de extração, mas não verifica a existência de ninhos, animais silvestres e peixes nos

rios próximos a esses locais. Oportuniza o diálogo entre empregado e empregador, assim

como fornece maquinário adequado para a extração da madeira. Afirma utilizar produtos

químicos e produtos não-químicos para o controle de pragas, sendo que seus empregados são

treinados para a manipulação de ambos os produtos. Não discrimina, em sua contabilidade, os

retornos dos investimentos que os indicadores ambientais possam ter possibilitado à empresa.

A empresa desconhece a existência de contas ambientais e, menos ainda, que possam ser

incluídas no plano de contas. Diz ter dificuldade em aplicar na íntegra a Lei, assim como não

acredita ter facilidade em adotar todos os critérios/princípios envolvendo os indicadores

ambientais. Preocupa-se com a conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-

d´água. É favorável aos princípios dos indicadores ambientais, principalmente pela pressão

recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação

ambiental.

n) Empresa 13

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso quanto à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio

por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências
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legais. Acredita que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que envolvem os

madeireiros. Busca educar internamente e interage com o ambiente social. Desvia sua

preocupação para o refugo do produto, chamado de cavaco. Não tem opinião formada sobre

os princípios de prestação de serviços médicos e odontológicos e sobre creches para a

comunidade, seus funcionários e familiares ou discorda totalmente deles. Investe nos

princípios de treinamento aos empregados sobre a preservação do meio ambiente e contribui

com a conscientização da comunidade. Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento

das horas de trabalho conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e

maquinários adequados para a extração da madeira. Manifesta preocupação na verificação da

existência de árvores que possam estar sendo extintas em seus campos de extração, mas não

verifica a existência de ninhos, animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais.

Oportuniza o diálogo entre empregado e empregador, assim como fornece maquinário

adequado para a extração da madeira. Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos

sólidos, descartando-os em locais corretos e definidos por órgão competente. Preserva as

florestas nativas ao longo das margens de rios e cursos d´água. Quanto à utilização de

organismos biológicos geneticamente modificados, não possui opinião formada ou não os

utiliza, além de desconhecer a necessidade de autorização de órgão competente para utilização

dos mesmos. Busca proteger o ecossistema existente e as espécies raras, bem como preservar

de maneira permanente as florestas naturais e demais formas de vegetação natural. Procura,

também, atenuar a erosão e preservar o pinheiro brasileiro. Não discrimina, em sua

contabilidade, os retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter

possibilitado à empresa. Desconhece a existência de contas ambientais e, menos ainda, que

possam ser incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores de

reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. Diz ter dificuldade em aplicar

na íntegra a Lei, assim como não acredita ter facilidade em adotar todos os critérios/princípios

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


128

envolvendo os indicadores ambientais. Preocupa-se com a conservação da floresta nativa nas

proximidades dos olhos-d´água, deixando de 30 a 40 metros de largura de mata nativa. É

favorável aos princípios dos indicadores ambientais, principalmente pela pressão recebida de

seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação ambiental.

o) Empresa 14

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso quanto à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio

por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências

legais. A empresa acredita que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que

envolve os madeireiros. Busca educar internamente e interage com o ambiente social. Desvia

sua preocupação para o refugo do produto, chamado de cavaco. Não tem opinião formada

sobre os princípios de prestação de serviços médicos e odontológicos e sobre creches para a

comunidade, seus funcionários e familiares ou discorda totalmente deles. Investe nos

princípios de treinamento aos empregados sobre a preservação do meio ambiente e contribui

com a conscientização da comunidade. Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento

das horas de trabalho conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e

maquinários adequados para a extração da madeira. Manifesta preocupação quanto à

verificação da existência de árvores que possam estar sendo extintas em seus campos de

extração, mas não verifica a existência de ninhos, animais silvestres e peixes nos rios

próximos a esses locais. Oportuniza o diálogo entre empregado e empregador, assim como

fornece maquinário adequado para a extração da madeira. Mantém as florestas sem

vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em locais corretos e definidos por órgão

competente. Quanto à utilização de organismos biológicos geneticamente modificados, não
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possui opinião formada ou não os utiliza, além de desconhecer a necessidade de autorização

de órgão competente para utilização dos mesmos. Diz ter dificuldade em seguir rigidamente

os indicadores ambientais. Afirma que a maioria das companhias da região que trabalha com

madeira não aplica na íntegra os indicadores ambientais. Busca proteger o ecossistema

existente e as espécies raras, bem como preservar de maneira permanente as florestas naturais

e demais formas de vegetação natural. Procura, da mesma forma, atenuar a erosão e preservar

o pinheiro brasileiro. Não discrimina, em sua contabilidade, os retornos dos investimentos que

os indicadores ambientais possam ter possibilitado à empresa. Desconhece a existência de

contas ambientais e, menos ainda, que possam ser incluídas no plano de contas. Cortou, no

ano de 2005, apenas árvores de reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos

anual. Preocupa-se com a conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-d´água,

deixando de 10 a 30 metros de mata nativa. É favorável aos princípios dos indicadores

ambientais, principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo,

dos órgãos que legitimam a legislação ambiental.

p) Empresa 15

Não leu textos sobre os indicadores ambientais, assim como não possui cópia dos

mesmos. Demonstra descaso quanto à acessibilidade aos indicadores ambientais e aos

investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio por meio de

pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências legais. Acredita

que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que envolvem os madeireiros.

Entende que a busca pela preservação da mata nativa, assim como dos animais que nela

habitam, é de suma importância para a harmonia do planeta. Busca educar internamente e

interage com o ambiente social. Não tem opinião formada sobre os princípios de prestação de

serviços médicos e odontológicos e sobre creches para a comunidade, seus funcionários e
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familiares ou discorda totalmente deles. Investe nos princípios de treinamento aos

empregados sobre a preservação do meio ambiente e contribui com a conscientização da

comunidade. Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento das horas de trabalho

conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários adequados para

a extração da madeira. Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos,

descartando-os em locais corretos e definidos por órgão competente. Quanto à utilização de

organismos biológicos geneticamente modificados, não possui opinião formada ou não os

utiliza, além de desconhecer a necessidade de autorização de órgão competente para utilização

dos mesmos. Busca proteger o ecossistema existente e as espécies raras, bem como preservar

de maneira permanente as florestas naturais e demais formas de vegetação natural. Procura,

igualmente, atenuar a erosão e preservar o pinheiro brasileiro. Não discrimina, em sua

contabilidade, os retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter

possibilitado à empresa. A empresa desconhece a existência de contas ambientais e, menos

ainda, que possam ser incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores

de reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. Diz não possuir floresta

nativa em sua volta e tem dificuldade em aplicar na íntegra a Lei, assim como não acredita ter

facilidade em adotar todos os critérios/princípios envolvendo os indicadores ambientais.

Preocupa-se com a conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-d´água. É

favorável aos princípios dos indicadores ambientais, principalmente pela pressão recebida de

seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação ambiental.

q) Empresa 16

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso quanto à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio
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por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências

legais. A empresa acredita que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que

envolvem os madeireiros. Entende que a busca pela preservação da mata nativa, assim como

dos animais que nela habitam, é de suma importância para a harmonia do planeta. Busca

educar internamente, interage com o ambiente social. Desvia sua preocupação para o refugo

do produto, chamado de cavaco. Possui controle de pragas com produtos não-químicos e nega

utilizar produtos químicos em pequenas ou grandes quantidades. Possui funcionários

treinados para exercer tal função. Não se preocupa em proteger espécies raras. Não oferece

serviços para a comunidade e seus funcionários, como escolas, creches, auxílio médico e

odontológico. Não investe nos princípios de treinamento aos empregados e comunidade sobre

a preservação do meio ambiente. Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento das

horas de trabalho conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e

maquinários adequados para a extração da madeira. Os investimentos, no ano de 2005, foram

maiores nas áreas de treinamento para trabalhadores florestais responsáveis pelo corte, sobre

corte, roçada, desbaste da floresta, controle de formigas e pragas e redução do desperdício nas

operações de exploração, evitando danos aos recursos florestais. Mantém as florestas sem

vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em locais corretos e definidos por órgão

competente. Quanto à utilização de organismos biológicos geneticamente modificados, não

possui opinião formada ou não os utiliza, além de desconhecer a necessidade de autorização

de órgão competente para utilização dos mesmos. Não discrimina, em sua contabilidade, os

retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter possibilitado à

empresa. A empresa desconhece a existência de contas ambientais e, menos ainda, que

possam ser incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores de

reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. Preocupa-se com a

conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-d´água, deixando de 30 a 40
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metros de largura de mata nativa. É favorável aos princípios dos indicadores ambientais,

principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos

que legitimam a legislação ambiental.

r) Empresa 17

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Busca educar internamente e interage com o ambiente social. Parece

se preocupar com as normas empregatícias constantes na CLT, com os rios e erosão locais,

mas não tem o foco na preservação da Mata Atlântica e fauna. Desvia sua preocupação para o

refugo do produto, chamado de cavaco. Possui controle de pragas com produtos não-químicos

e nega utilizar produtos químicos em pequenas ou grandes quantidades. Possui funcionários

treinados para exercer tal função. Não tem opinião formada sobre os princípios de prestação

de serviços médicos e odontológicos e sobre creches para a comunidade, seus funcionários e

familiares ou discorda totalmente deles. Investe nos princípios de treinamento aos

empregados sobre a preservação do meio ambiente e contribui com a conscientização da

comunidade. Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento das horas de trabalho

conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários adequados para

a extração da madeira. Manifesta preocupação quanto à verificação da existência de árvores

que possam estar sendo extintas em seus campos de extração, mas não verifica a existência de

ninhos, animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Oportuniza o diálogo

entre empregado e empregador, assim como fornece maquinário adequado para a extração da

madeira. Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em

locais corretos e definidos por órgão competente. Quanto à utilização de organismos

biológicos geneticamente modificados, não possui opinião formada ou não os utiliza, além de

desconhecer a necessidade de autorização de órgão competente para utilização dos mesmos.
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Busca proteger o ecossistema existente e as espécies raras, bem como preservar de maneira

permanente as florestas naturais e demais formas de vegetação natural. Procura, igualmente,

atenuar a erosão e preservar o pinheiro brasileiro. Não discrimina, em sua contabilidade, os

retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter possibilitado à

empresa. Desconhece a existência de contas ambientais e, menos ainda, que possam ser

incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores de reflorestamento e

uma média de 650.000 metros cúbicos anual. Preserva as florestas nativas ao longo das

margens de rios e cursos d´água, deixando de 30 a 40 metros de largura de mata nativa. É

favorável aos princípios dos indicadores ambientais, principalmente pela pressão recebida de

seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos que legitimam a legislação ambiental.

s) Empresa 18

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso quanto à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio

por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências

legais. A empresa acredita que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que

envolvem os madeireiros. Entende que a busca pela preservação da mata nativa, assim como

dos animais que nela habitam, é de suma importância para a harmonia do planeta. Busca

educar internamente e interage com o ambiente social. Desvia sua preocupação para o refugo

do produto, chamado de cavaco. Não oferece serviços para a comunidade e seus funcionários,

como escolas, creches, auxílio médico e odontológico. Não investe nos princípios de

treinamento aos empregados e comunidade sobre a preservação do meio ambiente. Afirma

aplicar as normais legais, como cumprimento das horas de trabalho conforme a CLT,

fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários adequados para a extração da
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madeira. Tanto utiliza produtos químicos quanto não-químicos para o controle de pragas,

sendo que os empregados são treinados para a manipulação de ambos os produtos. Mantém as

florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em locais corretos e

definidos por órgão competente. Quanto à utilização de organismos biológicos geneticamente

modificados, não possui opinião formada ou não os utiliza, além de desconhecer a

necessidade de autorização de órgão competente para utilização dos mesmos. Busca proteger

o ecossistema existente e as espécies raras, bem como preservar de maneira permanente as

florestas naturais e demais formas de vegetação natural. Procura, igualmente, atenuar a

erosão e preservar o pinheiro brasileiro e as florestas. Não discrimina, em sua contabilidade,

os retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter possibilitado à

empresa. Desconhece a existência de contas ambientais e, menos ainda, que possam ser

incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores retiradas de

reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. Preocupa-se com a

conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-d´água, deixando de 30 a 40

metros de largura de mata nativa. É favorável aos princípios dos indicadores ambientais,

principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos

que legitimam a legislação ambiental.

t) Empresa 19

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso quanto à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio

por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências

legais. A empresa acredita que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que

envolvem os madeireiros. Busca educar internamente e interage com o ambiente social.
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Desvia sua preocupação para o refugo do produto, chamado de cavaco. Não se preocupa em

proteger espécies raras, assim como não oferece serviços para a comunidade e seus

funcionários, como escolas, creches, auxílio médico e odontológico. Não investe nos

princípios de treinamento aos empregados e comunidade sobre a preservação do meio

ambiente. Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento das horas de trabalho

conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários adequados para

a extração da madeira. Manifesta preocupação quanto à verificação da existência de árvores

que possam estar sendo extintas em seus campos de extração, mas não verifica a existência de

ninhos, animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Oportuniza o diálogo

entre empregado e empregador, assim como fornece maquinário adequado para a extração da

madeira. Não tem opinião formada sobre os princípios de prestação de serviços médicos e

odontológicos e sobre creches para a comunidade, seus funcionários e familiares ou discorda

totalmente deles. Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-

os em locais corretos e definidos por órgão competente. Preserva as florestas nativas ao longo

das margens de rios e cursos d´água, utilizando todas as metragens: 10 metros, de 10 a 30

metros, de 30 a 40 metros, superior a 50 metros de largura. Porém, se contradiz respondendo

que não possui floresta nativa em sua volta. Quanto à utilização de organismos biológicos

geneticamente modificados, não possui opinião formada ou não os utiliza, além de

desconhecer a necessidade de autorização de órgão competente para utilização dos mesmos.

Diz ter dificuldade em seguir rigidamente os indicadores ambientais. A empresa afirma que a

maioria das companhias da região que trabalham com madeira não aplica na íntegra os

indicadores ambientais. Não discrimina, em sua contabilidade, os retornos que os

investimentos que os indicadores ambientais possam ter possibilitado à empresa. A empresa

desconhece a existência de contas ambientais e, menos ainda, que possam ser incluídas no

plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores de reflorestamento e uma média de
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650.000 metros cúbicos anual. É favorável aos princípios dos indicadores ambientais,

principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos

que legitimam a legislação ambiental.

u) Empresa 20

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Busca educar internamente e interage com o ambiente social. Desvia

sua preocupação para o refugo do produto, chamado de cavaco. Não tem opinião formada

sobre os princípios de prestação de serviços médicos e odontológicos e sobre creches para a

comunidade, seus funcionários e familiares ou discorda totalmente deles. Investe nos

princípios de treinamento aos empregados sobre a preservação do meio ambiente e contribui

com a conscientização da comunidade. Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento

das horas de trabalho conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e

maquinários adequados para a extração da madeira. Possui um contador que trabalha na

própria empresa. Manifesta preocupação quanto à verificação da existência de árvores que

possam estar sendo extintas em seus campos de extração, mas não verifica a existência de

ninhos, animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Oportuniza o diálogo

entre empregado e empregador, assim como fornece maquinário adequado para a extração da

madeira. Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em

locais corretos e definidos por órgão competente. Quanto à utilização de organismos

biológicos geneticamente modificados, não possui opinião formada ou não os utiliza, além de

desconhecer a necessidade de autorização de órgão competente para utilização dos mesmos.

Diz ter dificuldade em seguir rigidamente os indicadores ambientais. A empresa afirma que a

maioria das companhias da região que trabalha com madeira não aplica na íntegra os

indicadores ambientais. Busca proteger o ecossistema existente e as espécies raras, bem como
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preservar de maneira permanente as florestas naturais e demais formas de vegetação natural.

Procura, igualmente, atenuar a erosão e preservar o pinheiro brasileiro. Não discrimina, em

sua contabilidade, os retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter

possibilitado a empresa. A empresa desconhece a existência de contas ambientais e, menos

ainda, que possam ser incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores

retiradas de reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. Preocupa-se com

a conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-d´água, deixando de 30 a 40

metros de largura de mata nativa. É favorável aos princípios dos indicadores ambientais,

principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos

que legitimam a legislação ambiental.

v) Empresa 21

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Além disso, não interage socialmente e, muito menos, avalia os

danos e conseqüências de suas ações relacionadas ao meio ambiente. Os resíduos sólidos não-

orgânicos, como vasilhames e combustíveis, são descartados em local apropriado e definido

por órgão competente. Preocupa-se com a floresta nativa e demais formas de vegetação

natural, procurando atenuar a erosão, assim como preservar o pinheiro brasileiro, mas não

informou quantos metros cúbicos cortou no ano de 2005. Não tem opinião formada sobre os

princípios de prestação de serviços médicos e odontológicos e sobre creches para a

comunidade, seus funcionários e familiares ou discorda totalmente deles. Investe nos

princípios de treinamento aos empregados sobre a preservação do meio ambiente e contribui

com a conscientização da comunidade. Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento

das horas de trabalho conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e

maquinários adequados para a extração da madeira. Possui um contador que trabalha na
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própria empresa. Não discrimina, em sua contabilidade, os retornos que os investimentos que

os indicadores ambientais possam ter possibilitado à empresa. A empresa desconhece a

existência de contas ambientais e, menos ainda, que possam ser incluídas no plano de contas.

Preocupa-se com a conservação da floresta nativa nas proximidades dos chamados olhos-

d´água.

x) Empresa 22

Não possui cópia de alguns dos indicadores ambientais e os que têm não estão de fácil

acesso aos funcionários. Demonstra descaso quanto à acessibilidade aos indicadores

ambientais e aos investimentos para seu conhecimento junto ao quadro obreiro. Busca auxílio

por meio de pessoas alheias ao quadro funcional da empresa para se adequar às exigências

legais. A empresa acredita que a Lei não trata com objetividade as questões ambientais que

envolvem os madeireiros. Busca educar internamente e interage com o ambiente social.

Desvia sua preocupação para o refugo do produto, chamado de cavaco. Utiliza um escritório

de contabilidade para os controles contábeis. Não tem opinião formada sobre os princípios de

prestação de serviços médicos e odontológicos e sobre creches para a comunidade, seus

funcionários e familiares ou discorda totalmente deles. Investe nos princípios de treinamento

aos empregados sobre a preservação do meio ambiente e contribui com a conscientização da

comunidade. Afirma aplicar as normais legais, como cumprimento das horas de trabalho

conforme a CLT, fornecimento de equipamentos de segurança e maquinários adequados para

a extração da madeira. Manifesta preocupação quanto à verificação da existência de árvores

que possam estar sendo extintas em seus campos de extração, mas não verifica a existência de

ninhos, animais silvestres e peixes nos rios próximos a esses locais. Proporciona o diálogo

entre empregado e empregador, assim como fornece maquinário adequado para a extração da

madeira. Não tem opinião formada sobre os princípios de prestação de serviços médicos e
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odontológicos e sobre creches para a comunidade, seus funcionários e familiares ou discorda

totalmente deles. Mantém as florestas sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-

os em locais corretos e definidos por órgão competente. Quanto à utilização de organismos

biológicos geneticamente modificados, não possui opinião formada ou não os utiliza, além de

desconhecer a necessidade de autorização de órgão competente para utilização dos mesmos.

Busca proteger o ecossistema existente e as espécies raras, bem como preservar de maneira

permanente as florestas naturais e demais formas de vegetação natural. Procura, igualmente,

atenuar a erosão e preservar o pinheiro brasileiro. Não discrimina, em sua contabilidade, os

retornos que os investimentos que os indicadores ambientais possam ter possibilitado à

empresa. A empresa desconhece a existência de contas ambientais e, menos ainda, que

possam ser incluídas no plano de contas. Cortou, no ano de 2005, apenas árvores de

reflorestamento e uma média de 650.000 metros cúbicos anual. Preocupa-se com a

conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-d´água, deixando de 30 a 40

metros de largura de mata nativa. É favorável aos princípios dos indicadores ambientais,

principalmente pela pressão recebida de seus fornecedores, clientes e, até mesmo, dos órgãos

que legitimam a legislação ambiental.

z) Empresa 23

Não leu textos sobre os indicadores ambientais. Não possui cópia de alguns dos

indicadores ambientais, sendo que os que possui não estão de fácil acesso aos funcionários.

Busca educar internamente e interage com o ambiente social. Desvia sua preocupação para o

refugo do produto, chamado de cavaco. Entende que é de obrigação de todas as empresas a

adoção de todos os critérios provenientes dos indicadores ambientais. Concorda com as

especificações dos indicadores ambientais, mas não adota por falta de condições financeiras.

Não tem opinião formada sobre os princípios de prestação de serviços médicos e
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odontológicos e sobre creches para a comunidade, seus funcionários e familiares ou discorda

totalmente deles. Investe nos princípios de treinamento aos empregados sobre a preservação

do meio ambiente e contribui com a conscientização da comunidade. Afirma aplicar as

normais legais, como cumprimento das horas de trabalho conforme a CLT, fornecimento de

equipamentos de segurança e maquinários adequados para a extração da madeira. Manifesta

preocupação quanto à verificação da existência de árvores que possam estar sendo extintas em

seus campos de extração, mas não verifica a existência de ninhos, animais silvestres e peixes

nos rios próximos a esses locais. Oportuniza o diálogo entre empregado e empregador, assim

como fornece maquinário adequado para a extração da madeira. Não tem opinião formada

sobre os princípios de prestação de serviços médicos e odontológicos e sobre creches para a

comunidade, seus funcionários e familiares ou discorda totalmente deles. Mantém as florestas

sem vasilhames e demais resíduos sólidos, descartando-os em locais corretos e definidos por

órgão competente. Quanto à utilização de organismos biológicos geneticamente modificados,

não possui opinião formada ou não os utiliza, além de desconhecer a necessidade de

autorização de órgão competente para utilização dos mesmos. Busca proteger o ecossistema

existente e as espécies raras, bem como preservar de maneira permanente as florestas naturais

e demais formas de vegetação natural. Procura, igualmente, atenuar a erosão e preservar o

pinheiro brasileiro. Não discrimina, em sua contabilidade, os retornos que os investimentos

que os indicadores ambientais possam ter possibilitado à empresa. A empresa desconhece a

existência de contas ambientais e, menos ainda, que possam ser incluídas no plano de contas.

Cortou, no ano de 2005, apenas árvores retiradas de reflorestamento e uma média de 650.000

metros cúbicos anual. Diz não possuir floresta nativa em sua volta. Preocupa-se com a

conservação da floresta nativa nas proximidades dos olhos-d´água.
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4.7 QUADRO-RESUMO

Feita a descrição resumida das empresas participantes da pesquisa, expõe-se, no

Quadro 18, uma síntese das mesmas quanto ao perfil dos respondentes, sua percepção quanto

aos indicadores ambientais, os princípios e critérios dos indicadores ambientais cumpridos por

eles, os cuidados que têm em relação ao meio ambiente e sobre o conhecimento que possuem

sobre os contas ambientais.

Perfil dos
Respondentes

Dos respondentes, 27 % eram sócios-diretores; 18%, contadores; e 13%, gerentes
administrativos e engenheiros florestais. Quanto ao tempo que estão na empresa, 23%
responderam que estão de 2 a 6 anos e 5%, entre 27 a 31 anos.

Percepção quanto
aos Indicadores
Ambientais

Todas as empresas respondentes conhecem os diversos indicadores ambientais. De
maneira geral, mantêm contato com outras empresas que também estão se adequando às
diversas normais propostas pelos indicadores ambientais, assim como sabem que a
maioria das empresas entende que os indicadores ambientais são oriundos do IBAMA e
FATMA.

Princípios e
critérios dos
Indicadores
Ambientais

Utilizou-se como base os princípios do tópico 2.3.2.1 do cápitulo 2 desta pesquisa. As
empresas buscam cumprir com o primeiro princípio no treinamento aos funcionários e à
comunidade quanto à preservação do meio ambiente, manutenção de áreas de
preservação permanente, reserva legal e proteção às áreas de manejo contra atividades
não-autorizadas. Não utilizam produtos biológicos geneticamente modificados com e
sem autorização do órgão competente.
O princípio 2 é cumprido pelas empresas quanto à proteção das margens dos rios o
olhos-d`água.
O princípio 4 é cumprido pelas empresas, pois buscam treinar seus funcionários e
disponibilizam equipamentos adequados para executarem seu trabalho, assim como se
preocupam em estarem de acordo com as normais da CLT.
O princípio 6 é cumprido pelas empresas, pois utilizam produtos químicos com
funcionários treinados, mas em pouca quantidade e maquinários necessários para tal
função, porém estão, aos poucos, utilizando produtos não-químicos para o controle de
pragas. Os resíduos inorgânicos dispersos nas florestas são encaminhados para o órgão
competente.

Cuidados com o
meio ambiente

Preocupam-se com o meio ambiente, assim como com as espécies raras nas margens dos
rios e olhos-d`água. Todas as empresas estão se utilizando de reflorestamento para a
manutenção de sua produção.

Controles
Contábeis

As empresas desconhecem a existência de contas ambientais e que estas poderiam ser
anexadas ao plano de contas contábil. A grande maioria das empresas respondentes
declara que não discrimina, em sua contabilidade, os retornos que os investimentos em
indicadores ambientais possam ter possibilitado para a empresa. A grande maioria das
empresas respondentes declarou que quem faz a parte contábil são escritórios contábeis
fora da empresa, mas somente algumas têm contabilidade estruturada dentro da empresa.

Quadro 18 – Quadro-resumo das empresas
Fonte: resultados da pesquisa.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capítulo busca concluir os objetivos tratados assim como sugere recomendações

para novas pesquisas.

5.1 CONCLUSÕES

Realizou-se esta pesquisa com o objetivo de analisar como são entendidos e aplicados

os indicadores ambientais pelas indústrias madeireiras de Caçador, SC, e quais os

investimentos (controles contábeis) obtidos na sua implantação. As conclusões da pesquisa

estão embasadas na análise das respostas obtidas.

Dentre os objetivos específicos, buscou-se averiguar a interpretação dos indicadores

ambientais pelos empresários das indústrias madeireiras de Caçador. Em relação a este

objetivo, contatou-se, por meio da revisão da literatura sobre as diversas Leis Ambientais e

gestão e contabilidade ambiental, que essas Leis estão sendo seguidas pelas empresas

pesquisadas. Embora estejam em um processo bastante embrionário, a maioria das empresas

possui a consciência da existência e necessidade da Lei, embora não a utilizem em sua

integridade. Isso permite supor que as empresas participantes desta pesquisa não estão

preparadas para a implantação dos indicadores ambientais. Ressalta-se, porém, que todas as

empresas se utilizam de reflorestamento, preservando, dessa forma, a mata natural.

Outro objetivo específico proposto foi analisar e identificar quais os critérios dos

indicadores ambientais que estão sendo aplicados e os que não estão sendo adotados pelas

indústrias. Obteve-se que as empresas estão muito mais preocupadas com as punições que

poderão receber decorrentes da não-aplicabilidade dos princípios constantes da CLT, do que

com o envolvimento com a comunidade local.
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No que se refere ao objetivo identificar os custos e os investimentos já feitos pelas

indústrias madeireiras de Caçador/SC, que se relacionam com os indicadores ambientais, a

pesquisa apresentou que as empresas pouco utilizam planos contábeis referentes à gestão

ambiental, envolvendo custos e/ou benefícios na sua aplicação. Entretanto, estão se

preocupando em iniciar planos contábeis que funcionem como ferramenta de gestão para as

questões ambientais.

O último objetivo específico, identificar e relacionar os custos e os investimentos

necessários para a adoção dos critérios ainda não aplicados pelas indústrias, obteve, por meio

de uma empresa respondente, que o retorno sobre os custos/investimentos feitos somente

poderiam ser valorados após 12 anos. Todavia, constatou-se que as empresas pouco utilizam

planos contábeis referentes à gestão ambiental, envolvendo custos e/ou benefícios na sua

aplicação e que a utilização de um plano de contas contábil/ambiental ainda está distante de

ser implantado pelas empresas deste setor. As respostas dadas pelas empresas sugerem que as

mesmas não estão fazendo uma análise do valor aproximado a ser gasto para adequação às

exigências da Lei.

A pesquisa teve como pressuposto que as indústrias madeireiras de Caçador, SC,

mediante investimento (controles contábeis), podem obter benefícios/retorno com a adoção,

em sua plenitude, dos critérios existentes nos indicadores ambientais. Como se descreveu

anteriormente, as empresas conhecem e reconhecem a importância e a existência dos

benefícios oriundos da adoção dos indicadores ambientais, porém estão receosas em se

enquadrarem nesse processo ousado, em busca do novo, do diferencial.

Quanto às pragas, estas vêm sendo tratadas por funcionários treinados na utilização do

agrotóxico específico. Já os resíduos e vasilhames sólidos estão sendo encaminhados a locais

apropriados para seu despejo.
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5.2 RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se aplicar a mesma metodologia de pesquisa apresentada nesta dissertação

em outros segmentos, setores industriais, assim como em outras indústrias madeireiras de

outras regiões.
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UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS

CONTÁBEIS

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a):
Estou aplicando este questionário para obter dados para a dissertação de mestrado que estou
desenvolvendo como parte do Programa de Mestrado em Ciências Contábeis da Universidade
Regional de Blumenau – FURB.
O objetivo é pesquisar sobre o conhecimento e entendimento sobre as várias leis
governamentais que foram promulgadas desde 1965 sobre as questões ambientais, pelas
indústrias madeireiras de Caçador, SC. Não temos como objetivo a fiscalização, motivo pelo
qual não citaremos o nome de nenhuma empresa. Nosso intento é puramente acadêmico.
Utilizarei, neste trabalho, o termo indicadores ambientais para designar todas as Leis que
regulamentam a responsabilidade ambiental no que diz respeito aos recursos de flora do País,
principalmente à extração e utilização da madeira. No caso específico das madeireiras,
utilizarei o entendimento no que se refere às políticas de manejo florestal.
Grande parte das questões deve ser respondida colocando um “X” na alternativa que melhor se
adequar ao seu julgamento; em outros casos, peço para escrever o número mais adequado
dentro da escala proposta; em outros, ainda, você deverá simplesmente assinalar um “sim” ou
“não” para determinado caso. Não existem respostas certas ou erradas. Estou fazendo somente
um levantamento.
Este questionário deverá mostrar a sua percepção sobre cada uma das questões, e você poderá
preenchê-lo com a ajuda de outras pessoas, se você não souber todas as respostas, ou se
preferir ter mais certeza delas.
Você receberá o retorno com os resultados da pesquisa e poderá ver como toda a indústria
madeireira de Caçador, SC se situa no que se refere aos indicadores ambientais. Saliento, mais
uma vez, que os dados aqui colhidos serão somados aos de outros grupos respondentes e
nenhum indivíduo ou empresa será identificado em qualquer momento.

Desde já, agradeço sua cooperação,

Franciane Luiza Salamoni - Mestranda
Profª. Denise Del Prá Netto Machado, Dra. - Orientadora
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QUESTIONÁRIO

1. Qual sua função?
_____________________________________________________________________________

2. Quanto tempo tem de empresa?
_____________________________________________________________________________

3. Sobre os Indicadores Ambientais.
3.1 Você já ouviu falar sobre os diversos indicadores ambientais que devem ser adotados pelas
madeireiras?
( ) sim ( ) não

3.2 Você já leu algum texto que regulamenta as atividades madeireiras?
( ) sim ( ) não

3.3 Sua empresa possui cópia de algum indicador ambiental e que esteja ao acesso de todos os
seus funcionários?
( ) sim ( ) não - se sua resposta foi não, quem tem acesso aos indicadores
ambientais?
_______________________________________________________________________

3.4 Sua empresa contrata formalmente consultorias para dar suporte no entendimento das Leis
Ambientais?
( ) sim ( ) não

3.5 Alguém de fora da empresa auxilia informalmente sobre o que determinam as Leis
Ambientais?
( ) sim ( ) não

3.6 Sua empresa incentiva a participação de funcionários em cursos ou simpósios nos quais as
Leis Ambientais sejam apresentadas e discutidas por especialistas?
( ) sim ( ) não
Caso afirmativo: Quantas pessoas participaram dos eventos?_____________________________

Onde ocorreram estes eventos? ___________________________________
Quantos eventos já foram feitos? ____________________________________
Qual foi o ano do primeiro evento?___________________________________

3.7 Em sua opinião, as Leis favorecem a população como um todo?
( ) sim ( ) não

Você acha que sua empresa concorda com sua resposta? ( ) sim ( ) não

3.8 Em sua opinião, as Leis tratam com objetividade as questões ambientais que envolvem os
madeireiros?
( ) sim ( ) não

Você acha que sua empresa concorda com sua resposta? ( ) sim ( ) não

3.9 Em sua opinião, a pessoa que decide sobre os aspectos de manejo e responsabilidade
ambiental em sua empresa, possui conhecimento suficientemente profundo e minucioso dos
indicadores ambientais?
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( ) sim ( ) não
Se sim, como obteve ou está obtendo este conhecimento:
_____________________________________________________________________________

3.10 Em sua opinião, houve divulgação suficiente dos indicadores ambientais para todos os
empregados da empresa?
( ) sim ( ) não – Se não, como você acha que os empregados teriam interesse em

saber mais sobre estas Leis?________________________________
_______________________________________________________
Por
quê?___________________________________________________
_________________________________________________

3.11 Você tem contato com outras empresas que:
( ) Não estão utilizando nada de Leis que envolvam os indicadores ambientais;
( ) Estão utilizando em parte os indicadores ambientais;
( ) Estão utilizando em sua totalidade os indicadores ambientais;
( ) Não estão utilizando os indicadores ambientais, mas estão em estudos para começar a

aplicá-la na empresa;
( ) Estão utilizando em parte os indicadores ambientais e em estudos para ampliar sua

utilização na empresa.

4. A sua empresa aplica algum dos princípios abaixo dos indicadores ambientais? –
Coloque um X na coluna que mais represente sua opinião

PRINCÍPIOS
Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Não
tenho
opinião
formada

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

Dá treinamento sobre
preservação ao meio
ambiente para a
comunidade que mora
próximo à área de manejo
Dá emprego para a
comunidade que mora
próximo à área de manejo
Presta serviços de auxílio
médico para a família dos
empregados
Presta serviços de auxílio
médico para a
comunidade que mora
próximo à área de manejo
Presta serviços de auxílio
odontológico para a
família dos empregados
Presta serviços de auxílio
odontológico para a
comunidade que mora
próximo à área de manejo
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Presta serviços de creche
para a família dos
empregados
Presta serviços de creche
para a comunidade que
mora próximo à área de
manejo
Presta serviços como
auxílio na implantação de
escolas para as crianças
na comunidade e filhos
de empregados que mora
próximo à área de manejo
Presta serviços como
auxílio na implantação de
escolas para adultos na
comunidade que mora
próximo à área de manejo
Respeita a quantidade de
horas de trabalho previsto
na CLT
Fornece equipamentos e
roupas seguras para a
extração da madeira
Fornece maquinários
adequados para a
extração da madeira
Possibilita diálogo entre
empregados e
empregadores para
melhoria das condições
de trabalho
Faz visitas periódicas às
comunidades que
circulam a empresa no
intuito de verificar o
bem-estar social desta
comunidade
Verifica até que ponto a
extração da madeira está
afetando o ecossistema
como o desaparecimento
de algumas espécies de
pássaros ou o aumento de
cobras na comunidade
Verifica constantemente
se as áreas de replantio
não estão avançando
sobre áreas pertencentes à
comunidade
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Evita ter refugo de
madeira em todo o
processo, desde a
extração até o final da
produção
Preocupa-se e mantém a
vegetação nativa da área
Verifica continuamente
se a empresa não está
interferindo na qualidade
e quantidade dos recursos
hídricos (água) que
possam prejudicar a
comunidade local
Verifica se os rios
localizados perto de seu
local de extração
continuam a ter peixes na
mesma quantidade que
tinham antes da
implantação da empresa
Verifica se sua atividade
de extração de madeiras
não está ocasionando
erosão na localidade
Verifica se existem
árvores que possam estar
em extinção em seu
campo de extração
Verifica ninhos e
pássaros que possam
estar na área de extração,
cuidando para que sejam
recolocados em lugar
seguro
Verifica se existem
animais silvestres que
vivem nas áreas de
extração, e realocam os
mesmos para áreas
seguras
Verifica se estão sendo
obedecidos os critérios de
regeneração natural das
florestas – contribuindo
para a diversidade
genética já existente na
área de extração ou em
sua redondeza
Construiu estradas para
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as áreas de extração sem
que provocassem danos
aos animais e aos
recursos hídricos (águas,
rios, lagos)
Possui controle de pragas
com produtos não-
químicos
Possui controle de pragas
com produtos químicos,
mas utiliza em
quantidades pequenas, e o
pessoal que aplica é
treinado para isto
Possui controle de pragas
com produtos químicos,
mas utiliza em grandes
quantidades e o pessoal
que aplica não é treinado
para isto
Os resíduos de
combustível e vasilhames
não-orgânicos são
descartados na floresta
Utilizamos organismos
biológicos geneticamente
modificado, com
autorização de órgão
competente
Utilizamos organismos
biológicos geneticamente
modificado, sem
autorização de órgão
competente
Os resíduos sólidos não-
orgânicos, como
vasilhames e
combustíveis, são
descartados em local
apropriado definido por
órgão competente
Ao longo dos rios ou de
qualquer curso d’água,
desde o seu nível mais
alto em faixa marginal, a
empresa está obedecendo
à permanência de floresta
nativa conforme o artigo
2º do Código Florestal
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4.1 Quais são as principais razões para que sua empresa adote as normas acima descritas -
indicadores ambientais?
( ) apenas para estar dentro das normas do setor;
( ) para ganhar mercados internacionais;
( ) por ter recebido a fiscalização e ter sido autuado;
( ) para que a empresa não corra o risco de receber a fiscalização;
( ) por status, reconhecimento nacional e internacional;
( ) outros; quais? ______________________________________________________

5. Quem verifica na sua empresa a concordância com a legislação:
( ) Prefeitura Municipal
( ) IBAMA
( ) Polícia Ambiental
( ) outros Quem? _____________________

6. No seu entendimento os indicadores ambientais pretendem:
( ) Regulamentar as práticas das empresas no que se refere ao meio ambiente;
( ) Proibir a empresa de poluir o meio ambiente;
( ) Proibir a empresa de tirar madeira do meio ambiente;
( ) Não tenho o conhecimento.

7. Você conhece alguma prática ou providência da empresa que ajude na preservação do
meio ambiente e que não esteja descrita nos diversos indicadores ambientais?
( ) sim ( ) não

Se respondeu sim, quais são? _________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Abaixo relacionamos alguns aspectos sobre os indicadores ambientais. No seu
entendimento, você acredita que: Coloque um X na coluna que mais represente sua opinião

Perguntas Concordo
totalment
e

Concordo
parcialmen
te

Não
tenho
opinião
formad
a

Discordo
parcialmen
te

Discord
o
totalmen
te

Sua empresa concorda com
todos os itens especificados
na questão 4 (tabela acima)
Sua empresa concorda com
todos os itens especificados
na questão 4 (tabela acima)
e adota todos eles
Sua empresa concorda com
todos os itens especificados
na questão 4 (tabela
acima), mas não os adota
por falta de condições
financeiras
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Sua empresa concorda com
alguns dos itens
especificados na questão 4
(tabela acima), mas não os
adota por falta de condições
financeiras
Para sua empresa, a
adoção de todos os critérios
dos indicadores ambientais
item 4 (tabela acima) é
obrigação de todas as
empresas
Para sua empresa a adoção de
todos os critérios dos
indicadores ambientais, item 4
(tabela acima), é dificilmente
conseguido por uma empresa
Sua empresa acredita que
consegue facilmente adotar
todos os critérios do item 4
(tabela acima) dos indicadores
ambientais e distribuir os
custos pelo valor de seus
produtos

A empresa consegue
facilmente aplicar a Lei
conforme descrito no item 4
(tabela acima) em toda a sua
extensão
A empresa aplica na íntegra
(papel e prática) os indicadores
ambientais
A maioria das empresas de sua
região que lidam com madeira,
aplica na íntegra (papel e
prática) os indicadores
ambientais
A empresa aplica apenas no
papel os indicadores
ambientais
A empresa aplica apenas na
prática os indicadores
ambientais
A empresa não aplica os
indicadores ambientais
Sabe-se que existem as Leis,
mas a empresa não tem
interesse em implantá-la

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


161

9. Como são feitos os controles contábeis de custos/investimentos de sua empresa?
( ) manual;
( ) não existe;
( ) excel;
( ) sistema. Qual:

10. Quem faz os controles contábeis de custos/investimentos de sua empresa?
( ) Contador que trabalha na própria empresa
( ) Escritório de contabilidade que faz controles para várias empresas da região
( )Outros. Explique_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. A empresa tem controles que indiquem os custos /investimentos que foram feitos no
ano de 2005 no que se refere ao atendimento dos requisitos dos indicadores ambientais?
( ) sim ( ) não
Se sua resposta foi SIM, responda abaixo:

11.1. No ano de 2005, quanto a empresa investiu em treinamento na busca da conscientização
do porquê e como estão podando as árvores?
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)

11.2. No ano de 2005, quanto a empresa investiu em treinamento para os trabalhadores florestais
responsáveis pelo corte do porquê estão cortando as árvores?
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)

11.3. No ano de 2005, quanto a empresa investiu em treinamento aos trabalhadores florestais
sobre roçada, corte, desbaste da floresta e controle de formigas e pragas?
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
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( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)

11.4. No ano de 2005, quanto a empresa investiu em Saúde e Segurança do Trabalho:
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)

11.5. No ano de 2005, quanto a empresa investiu em bem estar social e econômico aos
trabalhadores e a comunidade;
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)

11.6. No ano de 2005, quanto a empresa investiu em oportunidades de novos empregos para a
comunidade local:
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)
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11.7. No ano de 2005, quanto a empresa investiu em redução do desperdício nas operações de
exploração evitando danos a outros recursos florestais:
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)

11.8. No ano de 2005, quanto a empresa investiu em restauração e valorização das funções
ecológicas – tais como manutenção da floresta nativa, reflorestamento com árvores e plantas
nativas, controle de pássaros e animais nativos e controle das águas:
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)

11.9. No ano de 2005, quanto a empresa investiu em proteção das espécies raras e nativas dos
animais – aves inclusive
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)

11.10. No ano de 2005, quanto a empresa investiu em proteção e preservação de floresta nativa
ao longo dos rios, cursos de água, nascentes;
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
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( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)

12. Quantos metros cúbicos de floresta foram cortados no ano de 2005?
( ) 400,000 m3 ( ) 600,000 m3

( ) 800,000 m3 ( ) 1.000,000 m3

( ) 1.500,000 m3 ( ) 2.000,000 m3

( ) outros:_________
Quanto deste total foi retirado de reflorestamento:____________m3

Quanto deste total foi retirado de floresta nativa:_____________m3

13. A empresa já possui discriminação, em sua contabilidade, dos retornos que os
investimentos acima possam ter possibilitado? (contas ambientais)

( ) sim ( ) não
Caso afirmativo, relacione-as:__________________________________________________-
___________________________________________________________________________

14. A empresa tem controles que indiquem o retorno sobre todos os investimentos feitos no
ano de 2005, inclusive os investimentos descritos nas questões 11.1 até a 11.10?
( ) sim ( ) não

Se a resposta foi SIM, responda abaixo:
Quanto a empresa obteve de retorno nos itens a seguir:
14.1. No ano de 2005, quanto a empresa obteve de retorno em treinamento na busca da
conscientização do porquê e como estão podando as árvores?
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)
Como a empresa mede este valor?
( ) Percentual de Absenteísmo (percentual de empregados que não faltam ao serviço devido à
preocupação que a empresa teve em investir nesta conta)
( ) Aumento na quantidade produzida, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento nas vendas, comparativamente com quando a empresa não tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes do Brasil, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes estrangeiros, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
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( ) Aumento no número de exportações, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento no valor exportado, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento no faturamento da empresa, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento na procura dos produtos da empresa por pessoas que possam a vir a ser clientes.
( ) Outros.
Explique______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14.2. No ano de 2005, quanto a empresa obteve de retorno em treinamento para os trabalhadores
florestais responsáveis pelo corte do porquê estão cortando as árvores?
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)
Como a empresa mede este valor?
( ) Percentual de Absenteísmo (percentual de empregados que não faltam ao serviço devido à
preocupação que a empresa teve em investir nesta conta)
( ) Aumento na quantidade produzida, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento nas vendas, comparativamente com quando a empresa não tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes do Brasil, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes estrangeiros, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de exportações, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento no valor exportado, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento no faturamento da empresa, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento na procura dos produtos da empresa por pessoas que possam a vir a ser clientes.

14.3. No ano de 2005, quanto a empresa obteve de retorno em treinamento aos trabalhadores
florestais sobre roçada, corte, desbaste da floresta e controle de formigas e pragas?
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
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( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)
Como a empresa mede este valor?
( ) Percentual de Absenteísmo (percentual de empregados que não faltam ao serviço devido à
preocupação que a empresa teve em investir nesta conta)
( ) Aumento na quantidade produzida, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento nas vendas, comparativamente com quando a empresa não tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes do Brasil, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes estrangeiros, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de exportações, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento no valor exportado, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento no faturamento da empresa, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento na procura dos produtos da empresa por pessoas que possam a vir a ser clientes.
( ) Outros. Explique____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

14.4. No ano de 2005, quanto a empresa obteve de retorno em Saúde e Segurança do Trabalho:
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)
Como a empresa mede este valor?
( ) Percentual de Absenteísmo (percentual de empregados que não faltam ao serviço devido à
preocupação que a empresa teve em investir nesta conta)
( ) Aumento na quantidade produzida, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento nas vendas, comparativamente com quando a empresa não tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes do Brasil, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes estrangeiros, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
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( ) Aumento no número de exportações, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento no valor exportado, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento no faturamento da empresa, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento na procura dos produtos da empresa por pessoas que possam a vir a ser clientes.
( ) não sei.
( ) Outros.
Explique______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14.5. No ano de 2005, quanto a empresa obteve de retorno em bem estar social e econômico aos
trabalhadores e a comunidade:
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)
Como a empresa mede este valor?
( ) Percentual de Absenteísmo (percentual de empregados que não faltam ao serviço devido à
preocupação que a empresa teve em investir nesta conta)
( ) Aumento na quantidade produzida, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento nas vendas, comparativamente com quando a empresa não tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes do Brasil, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes estrangeiros, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de exportações, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento no valor exportado, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento no faturamento da empresa, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento na procura dos produtos da empresa por pessoas que possam a vir a ser clientes.
( ) Outros.
Explique______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14.6. No ano de 2005, quanto a empresa obteve de retorno em oportunidades de novos empregos
para a comunidade local:
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( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)
Como a empresa mede este valor?
( ) Percentual de Absenteísmo (percentual de empregados que não faltam ao serviço devido à
preocupação que a empresa teve em investir nesta conta)
( ) Aumento na quantidade produzida, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento nas vendas, comparativamente com quando a empresa não tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes do Brasil, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes estrangeiros, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de exportações, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento no valor exportado, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento no faturamento da empresa, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento na procura dos produtos da empresa por pessoas que possam a vir a ser clientes.
( ) Outros.

Explique______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14.8. No ano de 2005, quanto a empresa obteve de retorno em restauração e valorização das
funções ecológicas – tais como manutenção da floresta nativa, reflorestamento com árvores e
plantas nativas, controle de pássaros e animais nativos e controle das águas;
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)
Como a empresa mede este valor?
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( ) Percentual de Absenteísmo (percentual de empregados que não faltam ao serviço devido à
preocupação que a empresa teve em investir nesta conta)
( ) Aumento na quantidade produzida, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento nas vendas, comparativamente com quando a empresa não tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes do Brasil, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes estrangeiros, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de exportações, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento no valor exportado, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento no faturamento da empresa, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento na procura dos produtos da empresa por pessoas que possam a vir a ser clientes.
( ) Outros.
Explique______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

14.9. No ano de 2005, quanto a empresa obteve de retorno em proteção das espécies raras e
nativas dos animais – aves inclusive;
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)
Como a empresa mede este valor?
( ) Percentual de Absenteísmo (percentual de empregados que não faltam ao serviço devido à
preocupação que a empresa teve em investir nesta conta)
( ) Aumento na quantidade produzida, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento nas vendas, comparativamente com quando a empresa não tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes do Brasil, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes estrangeiros, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de exportações, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento no valor exportado, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento no faturamento da empresa, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
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( ) Aumento na procura dos produtos da empresa por pessoas que possam a vir a ser clientes.
( ) Outros.
Explique______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

14.10. No ano de 2005, quanto a empresa obteve de retorno em proteção e preservação de
floresta nativa ao longo dos rios, cursos de água, nascentes;
( ) de R$ 50,00 até R$ 100,00
( ) de R$ 200,00 até R$ 400,00
( ) de R$ 599,00 até R$ 799, 00
( ) de R$ 800,00 até R$ 999,00
( ) de R$ 1.000,00 até R$ 1.499,00
( ) de R$ 1.500,00 até R$ 1.999,00
( ) de R$ 2.000,00 até 2.599,00
( ) de R$ 3.000,00 até 4.999,00
( ) de R$ 5.000,00 até 9.999,00
( ) não sei
( ) Acima de R$ 10.000,00 – (Aproximadamente quanto?__________________________)
Como a empresa mede este valor?
( ) Percentual de Absenteísmo (percentual de empregados que não faltam ao serviço devido à
preocupação que a empresa teve em investir nesta conta)
( ) Aumento na quantidade produzida, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento nas vendas, comparativamente com quando a empresa não tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes do Brasil, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de clientes estrangeiros, comparativamente com quando a empresa não
tinha este benefício;
( ) Aumento no número de exportações, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento no valor exportado, comparativamente com quando a empresa não tinha este
benefício;
( ) Aumento no faturamento da empresa, comparativamente com quando a empresa não tinha
este benefício;
( ) Aumento na procura dos produtos da empresa por pessoas que possam a vir a ser clientes.
( ) Outros.
Explique______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______

15. A empresa vem buscando formas de restaurar e valorizar as funções ecológicas?
( ) sim ( ) não

16. As amostras do ecossistema existentes de posse da empresa estão sendo protegidas?
( ) sim ( ) não

17. As espécies raras estão sendo protegidas pela empresa?
( ) sim ( ) não
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18. As espécies nativas estão sendo protegidas pela empresa?
( ) sim ( ) não

19. A empresa está seguindo as normas de preservação permanente das florestas e demais
formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios e cursos de água?
( ) sim ( ) não

20. As nascentes, chamadas de “olhos d’água”, situadas em terrenos da empresa,
possuem floresta nativa em seu redor, na proporção de:
( ) 10 (dez) metros de largura;
( ) 10 (dez) a 30 (trinta) metros de largura;
( ) de 30 (trinta) a 40 (quarenta) metros de largura;
( ) superior a 50 (cinqüenta) metros.
( ) Não possuem floresta nativa em sua volta.

21. Sua empresa se preocupa com a preservação permanente das florestas naturais e
demais formas de vegetação natural para atenuar a erosão nestes locais?
( ) sim ( ) não

22. Sua empresa procura preservar o pinheiro brasileiro (Araucária Angustfolia)?
( ) sim ( ) não

OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃO
ELA FOI MUITO IMPORTANTE PARA MINHA PESQUISA

SUA EMPRESA NÃO SERÁ MENCIONADA, E TODOS OS RESULTADOS
COLETADOS, DE TODAS AS EMPRESAS, SERÃO VISTOS EM CONJUNTO, NÃO

POSSIBILITANDO O RECONHECIMENTO DE NENHUMA EMPRESA.

Se quiser fazer alguma sugestão, ou esclarecer algo que não foi mencionado acima, por
favor, faça nas linhas abaixo, e no verso da presente folha.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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