
 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a globalização da economia os dados estatísticos relacionados 

ao desempenho das empresas de base florestal revelam o grande interesse 

pela matéria-prima originada das florestas para otimizar o processo 

produtivo com baixos custos dos produtos, sem perder de vista sua 

qualidade e a competitividade dos mercados. Essas características e 

propriedades que afetam seu rendimento recomendam sua aceitação, ou  

não, nesses mercados que primam pela origem dos produtos, ou seja, há 

exigência em aceitá-los com a certificação, sendo esta um requisito 

indispensável, principalmente com relação ao mercado externo. 

Investimentos em tecnologia e qualificação da mão-de-obra 

representam variáveis importantes para a empresa dada a exigência do 

consumidor e a diferença vem do capital que viabiliza as necessidades 

desses investimentos. 

As considerações são importantes e envolvem questões de natureza 

econômica, ambiental, social e sustentável do setor. No caso da Amazônia 

paraense, que concentra um grande número de empresas, manter-se em 

ritmo capaz de competir no mercado representa desafios que, 

inevitavelmente, envolvem a necessidade de planos de manejo e 

reflorestamento que são importantes para garantir perspectivas de um futuro 

sustentável. 

Por outro lado, conforme sugere a Figura 17, as atividades 

desenvolvidas devem ser precedidas do acompanhamento pela 

Contabilidade, em que serão disponibilizados meios gerenciais, a partir dos 
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registros e estudos estratégicos, gerando informações pontuais para serem 

utilizadas em tomada de decisões quanto ao patrimônio da entidade e sua 

conseqüente continuidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista da Ciência Contábil, a vertente focada nas 

atividades voltadas aos estudos ambientais é uma alternativa para ser usada 

no controle das atividades, necessitando que as informações sejam 

segregadas e disponibilizadas em uma linguagem acessível ao usuário e 

sua necessidade. 

Existe um grande esforço da comunidade contábil em produzir 

assuntos científicos no sentido de aproximar a Contabilidade Financeira das 

questões ambientais, usando como ferramenta a Contabilidade Gerencial. 

Ainda existem restrições de empresas em incorporar novas 

metodologias oferecidas pela Contabilidade, muitas vezes, por falta de 
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esclarecimentos da importância de mudanças sobre as informações 

patrimoniais. 

O profissional da Contabilidade deve atentar às situações envolvendo 

aspectos ambientais, tais como: o gerenciamento do empreendimento 

florestal, os custos decorrentes das atividades, as condições operacionais da 

organização, o controle sobre o uso de máquinas e equipamentos, as 

condições trabalhistas e sociais dos empregados, além de municiar a 

empresa sobre o incremento de caixa, diagnosticar as implicações do 

surgimento de passivos ambientais decorrentes de resíduos sólidos 

resultantes das atividades operacionais, enfim, manter o controle patrimonial 

e segregar os fatos contábeis em consonância como PFC e NBC, gerando a 

informação que dê credibilidade ao empreendimento na exploração dos 

recursos originados das florestas. 

Os instrumentos legais representam uma forma de coibir atividades 

ilegais. Entretanto, o rigor das autoridades com as fiscalizações possibilita 

que desenvolvimento operacional do setor, centrado na Amazônia paraense, 

opere de acordo com padrões sustentáveis quanto à exploração da floresta 

nativa, fonte principal de sua subsistência, continuando, dessa forma, a 

contribuir com as estatísticas do País e para o desenvolvimento econômico-

sustentável. 

A participação social das empresas em relação aos seus empregados 

deve ser entendida com relevância, principalmente pelos riscos que são 

oferecidos aos trabalhadores da frente operacional, fazendo com que eles se 

sintam prestigiados, a partir de benefícios que forem oferecidos e retribuam 

em suas funções de forma positiva para a elevação da produtividade da 

empresa. 

Por outro lado, do ponto de vista econômico, negligenciar a qualidade 

de vida no trabalho pode acarretar em custos desnecessários e elevados 

para a empresa, além de criar maior sofrimento humano; nesse caso, os 



Considerações finais 
179

investimentos nessa área poderão minimizar os desgastes da empresa, não 

só em termos de produtividade, como também para o meio ambiente. 

Com relação aos dados quantitativos levantados, o setor madeireiro 

pode ser melhorado e atrair novos mercados consumidores. Para alcançar 

essa perspectiva, o estudo entende necessária a intensificação em planos 

de manejo e a certificação dos produtos, dando aos consumidores maior 

segurança sobre a origem dos produtos consumidos. 

As expectativas futuras, diante do cenário existente, onde uma grande 

parte das florestas brasileiras já foi banida, é a de que se deve dar mais 

atenção aos recursos disponíveis na Natureza. A sociedade como um todo 

deve unir-se em torno da questão em busca de meios para frear o avanço 

dos desmatamentos, pois o entendimento é que, do contrário, ficará 

comprometida a sustentabilidade, prejudicando as gerações futuras. 

Existe a necessidade de mudanças culturais nas organizações 

brasileiras, introduzindo aspectos estratégicos que possam representar o 

diferencial competitivo, onde a Contabilidade, numa visão prospectiva, pode 

contribuir intensificando pesquisas de metodologias e sistemas que venham 

dar ao meio ambiente a condição de um patrimônio natural capaz de servir 

como fonte de matéria-prima utilizada de forma racional e sustentável, sem 

riscos de comprometer a manutenção desses recursos, nem ao Homem e 

nem às entidades. 

Nesse sentido, diante da situação em que o setor vem atuando, há a 

necessidade de uma reestruturação localizada para maior interação do meio 

organizacional e a Natureza. 

A título de sugestões pontuais, recomenda-se uma revisão sobre o  

futuro da Contabilidade e do meio ambiente, iniciando com estudos de 

adequação dos PFC à realidade ambiental, de forma que as informações 

tenham consistência sobre a riqueza patrimonial das entidades, 

especialmente aquelas que dependem do uso de recursos naturais. 
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Da mesma forma, vê-se como necessário seja acrescido à formação 

de profissionais da área de ciências contábeis os conceitos inerentes à 

Contabilidade Ambiental, concebidos em função do cenário atual para que 

possam atender aos efeitos deixados pela globalização da economia. Essa 

perspectiva pode ser encurtada a partir da intensificação de pesquisas sobre 

o assunto para que os horizontes sejam ampliados e se chegue ao 

aprofundamento de discussões metodológicas sobre o reconhecimento de 

determinados eventos naturais ainda sem conceitos definidos sobre sua 

mensuração e registro. 

Nesse sentido, as empresas devem estar atentas em obedecer às 

políticas governamentais, ao mesmo tempo em que, com os instrumentos de 

que a Contabilidade dispõe, as demonstrações possam passar a ser 

socialmente mais úteis à medida que contemplem dados que envolvam as 

questões ambientais, nas quais a empresa esteja interferindo. Nesse 

aspecto, considerando que o Pará representa um dos maiores pólos 

madeireiros do País, as indústrias que se encontram instaladas nas regiões 

Central, Estuário, Leste, Oeste e Sul, devem redobrar sua atenção para os 

resíduos sólidos que são gerados no processo operacional e, quando 

necessário, reconhecê-los como um agente agressor ao meio ambiente ou 

procurar eliminá-los por meio da reciclagem industrial, possibilitando, 

inclusive, o incremento de caixa, ao mesmo tempo que minimiza a geração 

de passivos ambientais. 

Finalmente, a título de dinamizar continuidade de estudos futuros, 

foram consultadas 44 empresas do cadastro da Associação das Indústrias 

Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará (AIMEX), para que 

oferecessem seus balanços dos anos de 2000, 2001 e 2002 com o objetivo 

de levantar informações sobre os aspectos ambientais, ou seja, suas 

preocupações em registrar contabilmente essas informações. Entretanto, 

não foram obtidas respostas sobre a consulta. 

Em um segundo momento foi consultado o banco de dados mantido 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuarias e Financeiras 
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(FIPECAFI), onde foram analisados os balanços de 3 empresas madeireiras, 

dentre as 44, não sendo encontradas informações qualitativas, através de 

notas explicativas ou quantitativas, por meio dos dados relatados nos 

balanços sobre meio ambiente. 

Em consulta aos dados disponíveis em outras empresas que operam 

com a exploração de recursos naturais como, por exemplo, a Cia Vale do 

Rio Doce e a PETROBRAS, pode-se constatar que existe a evidenciação em 

suas demonstrações contábeis de informações relacionadas ao meio 

ambiente, ou seja, realizam contingências que possam garantir eventuais 

danos causados à natureza por força de suas atividades operacionais. 

Neste sentido, considerando que das consultas realizadas não 

resultaram os efeitos esperados, ficou-se sem saber se essas empresas 

estão considerando as alterações que provocam ao meio ambiente e se em 

suas demonstrações contábeis contêm dados que quantifiquem o volume 

desses danos para que a sociedade possa ter conhecimento sobre o 

compromisso e a responsabilidade que as entidades do setor têm para com 

a natureza. 

 


