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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo ao e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica
Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED)
e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas
técnicas estaduais e federais.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou
economicamente, dos grandes centros.
O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir
o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino
e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das
redes públicas municipais e estaduais.
O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus
servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de
promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar,
esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Janeiro de 2010
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o
assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes
desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos,
filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa
realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
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Palavra dos professores-autores
Caro Aluno,
Seja bem vindo à disciplina de Noções de Economia do Meio Ambiente.
Encontraremos aqui a resposta para a pergunta que você se fez quando se
deparou com o nome “Economia” na grade do Curso.
Afinal onde entra essa Ciência, onde ela está inserida e quais seus reflexos
no meio ambiente?
Veremos que todos fazem parte do processo. Toda pessoa produz algo, seja
um bem ou serviço e cobra uma remuneração por isso; e com o dinheiro
em mãos, pode-se consumir um bem ou serviço que outra pessoa produziu,
fazendo a Economia girar.
Mas, quando se produz, com certeza utiliza-se de matéria-prima. Móveis por
exemplo - utiliza madeira; e se esse material não for originário de reflorestamento? Que consequências trará ao meio ambiente o corte desmedido de
florestas?
O ser humano tornou-se escravo do dinheiro, das finanças, das posses e
bens esquecendo-se de que tudo acaba se não houver reposição. A ganância originou a concorrência desleal, onde o caráter nada tem a ver com
competência. Produtos originários de matéria prima duvidosa, reduzindo
qualidade e seu tempo de vida útil e, consequentemente indo para o lixo
mais cedo, abarrotando os aterros e lixões espalhados pelo mundo, empresas funcionando sem as devidas licenças e autorizações governamentais,
sonegando tributos, utilizando mão de obra barata e não qualificada e tudo
isso, para baratear os gastos de produção e faturar mais, custe o que custar.
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O parágrafo acima retrata a triste realidade dos tempos modernos. Felizmente há pessoas que fazem o contrário, governantes que ainda se preocupam,
organizando eventos que buscam a conscientização de empresários, instituições financeiras que exigem das empresas “Informações Socioambientais”
para liberação de créditos e financiamentos e empresas proativas com responsabilidade social.
Prezado aluno, a proposta deste livro é inseri-lo no universo das Ciências
Econômicas com uma visão mais abrangente, enxergá-la além das balanças
cambiais, taxas de inflação, metas de crescimento do PIB e conversões de
moedas. Ajudá-lo a compreender o verdadeiro sentido da palavra “sustentabilidade”.
Bons Estudos.

Os autores

Aula 1 – Introdução à Economia do
Meio Ambiente
Nesta aula, apresentaremos tópicos conceituais e iniciais da Economia como um todo. Conheceremos um pouco da sua estruturação,
permitindo a você a possibilidade de conceituar e a perceber como
essa ciência está presente em nossas vidas.

Figura 1.1: Economia ambiental
Fonte: http://envolverde.com.br

1.1 Conceito de Economia
A economia, como já entendida por diversos autores e estudiosos, é a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem empregar
os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo
a distribuí-los entre as pessoas e os grupos sociais, de modo a satisfazer as
necessidades humanas.
Este conceito compreende que há necessidades a serem supridas, e tais necessidades humanas são ILIMITADAS e CONSTANTES e os recursos produtivos (fatores de produção) são ESCASSOS e LIMITADOS.

1.1.1 A Economia e o Seu Grande Desafio
Para melhor entender os aspectos das relações entre os elementos que pertencem ao universo da economia seguem algumas definições:
► Recursos Naturais: água, terra, luz solar, madeira, minerais;
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► Recursos Humanos: mão de obra, educação, treinamento;
Para saber mais sobre
Responsabilidade Social,
acesse: <http://www.
responsabilidadesocial.com/
institucional/institucional_view.
php?id=4>
Para saber mais sobre Sistema
Econômico, acesse: <http://
jus.com.br/revista/texto/7797/
sistema-e-modelo-economicona-constituicao-de-1988>
Para saber mais sobre Fatores de
Produção, acesse:
<http://www.inicepg.univap.
br/cd/INIC_2004/trabalhos/inic/
pdf/IC6-63.pdf>

► Capital Físico: prédios, máquinas, sistemas viários;
► Tecnologia: coleção de “receitas” conhecidas de como se fazer as coisas,
especialmente de como se utilizar recursos para produzir bens, da maneira mais eficiente.

1.1.2 Sistema Econômico
A economia funciona estruturada em um sistema econômico o qual é a
forma de organização da produção, distribuição e consumo de todos os
bens e serviços para atender às necessidades da sociedade.
Basicamente, a classificação dos sistemas que organizam a Economia no
mundo são o Capitalismo e o Socialismo, onde o primeiro defende a propriedade privada e em contrapartida, o segundo baseia-se na coletividade.
No sistema econômico os elementos básicos são os denominados fatores
de produção, os quais são compostos por:
► Terra: representando os recursos naturais disponíveis para transformar e
produzir;
► Trabalho: a capacidade de transformação e distribuição;
► Capital: o recurso monetário, a unidade de troca, valor e pagamento;
Atualmente, ainda podem ser consideradas como fatores de produção a
TECNOLOGIA e a CAPACIDADE DE GESTÃO.
O funcionamento do sistema econômico é determinado pelas relações entre
a demanda e oferta, ou melhor, pelas necessidades e capacidade de consumo de uma sociedade e a capacidade de produzir e ofertar bens e serviços,
como a Figura 1.2 resume.

Figura 1.2: Relações simplificadas do sistema econômico
Fonte: Elaborada pelos autores.

e-Tec Brasil
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1.1.3 A
 grande questão ou problema fundamental
da economia
O que produzir,
Para quem produzir e
Como produzir.
O que produzir é uma decisão tomada em conjunto pelas unidades consumidoras (que constituirão a demanda por bens e serviços, ou as necessidades de consumo) e pelas unidades produtoras, as empresas e indústrias
produtoras de bens e serviços. E, para quem produzir, é uma questão que
reflete a necessidade da distribuição dos bens e serviços resultantes da produção, que dependerá da quantidade de cada fator de produção utilizado e
da sua produtividade.

Para saber mais sobre Curva
de Possibilidade de Produção,
acesse: <http://antigo.qi.com.
br/professor/downloads/
download4378.pdf>

Por fim, como produzir compreende como os produtores deverão adotar
a combinação de fatores de produção que proporcione o menor custo de
produção a fim de exercer a capacidade de competição e atender às expectativas de consumo do mercado.
As possibilidades de produção possuem limite, o que é definido pela curva
de possibilidade de produção, a qual funciona como instrumento matemático que ilustra como a escassez de fatores de produção impõe um limite
à capacidade produtiva da sociedade, que terá de fazer escolhas entre as
alternativas de produção.

Assista ao vídeo de Sabetai
Calderoni sobre “Economia
ambiental” no link a seguir:
<http://www.youtube.com/
watch?v=kPrB280jzOE>.

Resumo
Nesse primeiro contato, conceituamos o que é economia e vimos que sua
estrutura está formada dentro de um sistema e que nele estão inseridos os
Fatores de Produção. O funcionamento desse sistema é determinado pelas
relações entre a demanda e oferta, ou seja, pelas necessidades e capacidade
de consumo e a capacidade de produzir e ofertar bens e serviços. Vimos que
as possibilidades de produção são limitadas, sendo definida pela curva de
possibilidade de produção e que a economia tem um desafio a enfrentar.
Esse desafio, desvelaremos no decorrer das aulas.

Aula 1 – Introdução à Economia do Meio Ambiente
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Atividades de aprendizagem
1. Os elementos básicos do sistema econômico são chamados de Fatores de
Produção. Cite e descreva o que representa cada um deles.

2. O que você entende por “demanda e oferta”?

3. Qual instrumento que ilustra como a escassez de fatores de produção
impõe um limite à capacidade produtiva, direcionando as escolhas entre
as alternativas de produção?

Anotações

e-Tec Brasil
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Aula 2 – Divisões e Evolução da
Economia
Veremos nesta aula alguns tópicos importantes e principais da
Economia. Começaremos a ter noção de como é o seu fluxo e
seu funcionamento e da sua evolução através do tempo. O início da conscientização ambiental dentro da Economia.
A economia está subdividida em dois grandes segmentos: Macro e Microeconomia, conforme veremos a seguir.

2.1 Macroeconomia
Trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação,
comportamento e relações das partes ou atores que estão em um sistema
econômico, o Estado, as Empresas, a Sociedade. A macroeconomia envolve
as tão faladas metas, como por exemplo: níveis de emprego, distribuição de
rendas, crescimento econômico etc.

2.2 Microeconomia
Também conhecida como Teoria dos Preços, trata da composição específica
de cada mercado e dos agentes destes, ou setores específicos, tais como as
relações do setor de alimentos, setor metalúrgico, setor agrícola etc. Preocupa-se com a formação de preços no mercado, em como a Lei da Oferta e da
Demanda influencia na formação do mesmo.

Para saber mais, sobre
Macroeconomia, acesse:
<http://www.brasilescola.com/
economia/macroeconomia.
htm>.
Para saber mais sobre
Microeconomia, acesse:
<http://www.economiabr.net/
economia/1_microeconomia.
html>.

Portanto, em linhas gerais a economia é um sistema onde as relações
compreendem o mercado que possui as demandas ou necessidades
de consumo e as ofertas ou a capacidade de produzir e ofertar. Nessas
relações o fluxo mais importante é o de bens e serviços que tem a contrapartida da geração da renda e do emprego dos recursos. Porém, no
século XXI o desafio da economia é o contexto balizador dos processos
que estabelecem a economia de mercado devido à escassez e as questões ambientais que implicam no conceito amplo de sustentabilidade.
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A Figura 2.1 representa de forma simplificada o fluxo básico da economia para
a questão complementar do século XXI, a sustentabilidade dos processos.
Para saber mais sobre
sustentabilidade, acesse: http://
www.sustentabilidade.org.br.

Figura 2.1: Sistema econômico no século XXI
Fonte: Elaborada pelos autores.

2.3 S
 éculo XXI – Economia, Empreendedores
e o Meio Ambiente
Na segunda metade do século XX, a Conferência da Biosfera de Paris, França, em 1968, foi uma reunião de cientistas e especialistas nas questões e no conhecimento das
ciências naturais, entretanto marcou como um evento
que mudou a consciência mundial.
Como derivação e continuidade houve a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, Suécia, em 1972, colocando definitivamente as
questões do meio ambiente nas agendas internacionais,
Figura 2.2: O pensador (Ro- entendendo que nações, governos e atores da economia
din) - Representa a preocupação do ser humano com o global deveriam unir-se em torno da discussão sobre a
seu destino
degradação ambiental do planeta.
Fonte: http://artefontedeconhecimento.
blogspot.com/

Ao longo da segunda metade do século XX foi, então, sendo traçado um
caminho que sob a ótica global atual, desencadeou uma série de eventos e
delineou as condicionantes que regem atualmente os compromissos globais
com as questões do meio ambiente. O Gráfico 2.1 estabelece o caminho
da evolução do pensamento e das atitudes globais pertinentes às questões
ambientais.

e-Tec Brasil
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Parcerias para a
Sustentabilidade

1960

Silent
Sping

1970

1980
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Common Future

2000

Rio + 10
(Johanesburgo)

Figura 2.3: Caminho da evolução do pensamento com relação a atitudes globais
Fonte: Business e The Environment Programme, Backgound Briefings (2004)

No Brasil a preocupação com o meio ambiente teve significância após o
evento ECO’92 e o tema “desenvolvimento sustentável“ ganhou impulso
frente ao governo, as empresas e a sociedade civil, impondo o comprometimento de todos em desenhar instrumentos que levassem em conta as dimensões sociais e ambientais no âmbito de suas atuações.
De 2000 em diante, no século XXI, o caminho da sustentabilidade compreende o envolvimento global para uma economia que pudesse vencer os desafios
do desenvolvimento sustentável, cujos elementos característicos devem estar
incorporados de uma estratégia de negócios e mercados, quais sejam:
► As dimensões econômica, social e ambiental presentes no âmbito
dos negócios;
► A quantificação dos custos sociais e ambientais;
► A ênfase na inovação;
► Os princípios éticos e boas práticas de governança corporativa;
► Os compromissos de todos os agentes da economia de mercado
com a transparência e accountability;

Aula 2 – Divisões e Evolução da Economia
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Os empreendedores de toda ordem e natureza passaram a conviver com
uma nova orientação: A da busca pela sustentabilidade dos processos. Como
pontos principais desse contexto, são destacados:
Assista ao vídeo sobre Micro e
Macroeconomia, no link: http://
www.youtube.com/watch?v=C
V7EXjFABuQ&feature=related

► As exigências da sociedade civil, de investidores, financiadores e consumidores obrigam as empresas a levarem em conta o impacto de suas
atividades em todo seu entorno;
► A Sustentabilidade Corporativa é uma visão de negócios de longo prazo
que incorpora as dimensões social e ambiental à estratégia da companhia
– triple bottom line;
► A ética, transparência, comunicação efetiva com stakeholders, boas práticas de governança corporativa e prestação de contas são elementos
fundamentais dessa nova postura.
Dessa forma, a sustentabilidade corporativa passou a ser uma agenda fundamental para quem se diferencia pelo seu compromisso com as gerações
futuras e quer ser reconhecido por um diferencial competitivo no mercado
global.

Resumo
A economia apresenta duas grandes divisões: A Macro e a Microeconomia,
onde cada qual se distingue pela sua área e abrangência de estudo, no entanto, uma depende da outra para a obtenção de dados mais precisos.
Inicia-se na segunda metade do século XX, com a Conferência da Biosfera de
Paris, a preocupação mundial com o desenvolvimento sustentável. De lá para
cá, outros eventos mundiais de cunho ambiental foram realizados, sempre
em busca de um consenso e de acordos que busquem, no mínimo, reduzir
as consequências do crescimento econômico sobre o meio ambiente.

e-Tec Brasil
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Atividades de aprendizagem
1. Diferencie Macro de Microeconomia.

2. No Brasil, qual o evento de grande significância que trouxe a preocupação dos reflexos do crescimento econômico sobre o meio ambiente e
qual o seu tema?

Anotações

Aula 2 – Divisões e Evolução da Economia
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Aula 3 – Competitividade X
Sustentabilidade
Veremos nesta aula, o reflexo da evolução e do crescimento
econômico sobre o empresariado, onde o empreendedor se vê
agora, utilizando-se de estratégias para permanecer no mercado
competitivo.

Figura 3.1: Competitividade X Sustentabilidade
Fonte: http://logisticadedistribuicao.blogspot.com.br

3.1 O desafio
O grande desafio das sociedades, governos e empreendedores está em conciliar a competitividade imposta pelo ambiente econômico global com o desafio da sustentabilidade dos processos, garantindo êxito e viabilidade do
negócio. A economia vive o dilema de ser esmagada ou como um recheio
do “sandwich” conforme é apresentado na Figura 3.2.

Figura 3.2: Posição da economia no século XXI
Fonte: Elaborada pelos autores.
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3.2 A pressão

Assista ao vídeo sobre
Competitividade X
Sustentabilidade, no link:
http://www.youtube.com/
watch?v=PG-K3n0zI5I

Em um ambiente extremamente dinâmico as pressões sobre os governos,
sociedades e as organizações são constantes, não bastante a concorrência, há diversas condicionantes que desestabilizam de forma permanente
ou eventual, qualquer que seja o modelo de coexistência. Tais pressões são
principalmente:
► Observância: quantidade e rigor crescente de leis e regulamentos;
► Custos Punitivos: Multas, TACs, PRADs e compensações financeiras;
► Culpabilidade: Processos criminais, prisões e penas alternativas;
► ONGs: Proliferação de imagem nociva da atividade produtiva, distorções;
► Cidadania Despertada: Cidadãos informados e participativos, exigentes;
► Coalizões e Associações: Opinião de setores organizados da sociedade;
► Códigos Internacionais: Barreiras regulatórias e certificações;
► Investidores Conscientes: Avaliam o desempenho e riscos ambientais;
► Consumidores: Desejo por produtos ecologicamente corretos;
► Mercados Globais: Nível de exigência de controle de processos/produtos;
► Política Global: Preocupação com o planeta, compromissos globais;
► Concorrência: Desempenho comparado, efetividade de ganhos e imagem.

3.3 O surgimento de novos valores
Portanto, a competitividade não está vinculada somente ao “expertise” específico do saber fazer, saber vender e saber distribuir, mas a outros valores
na cadeia de produção e do novo mercado. Tais condicionantes têm como
base a articulação de negócios em um apelo mais complexo, de forma a
competição estar mais acirrada e a permanência no mercado com dependência de flexibilidade, prontidão e visão apurada do futuro.
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Assim, os governos, as sociedades e os empreendedores devem promover,
de forma intrínseca, a visão holística e a interação da economia aos preceitos
de mercado global no século XXI.
No processo de gestão de uma organização ou negócio, inserido na economia de mercado, o componente “meio ambiente” passa a ser uma linha de ação, a qual pode ser estrategicamente colocada como diferencial
positivo e contribuir como vantagem competitiva, agregando-se ao fator
crítico de sucesso.
No âmbito da determinação da estratégia, alguns fatores pertinentes às
questões do meio ambiente e sustentabilidade devem ser destacados e
observados em que intensidade e forma estão influenciando o negócio, o
produto ou a marca.

3.4 T
écnicas e Instrumentos utilizados na
busca da sustentabilidade
O propósito da sustentabilidade vai além da relação direta com as questões
do meio ambiente, e tem como premissas conceitos chaves e instrumentos,
tais como:
a) Ecoeficiência: busca produzir mais com menor utilização de energia e
material, seja graças à melhoria de eficiência nos processos produtivos
existentes, seja por abordagens inovadoras (redução de desperdício, reengenharia de processos, melhoria das práticas gerenciais e dos procedimentos operacionais, mudança tecnológica, redesenho de produtos,
promoção da reciclagem e do reuso valorização de produtos reciclados).
b) Life Cycle Assessment (LCA): abordagem que mede o consumo de recursos e de resíduos ambientais durante todo o ciclo de vida do produto
ou serviço — da extração da matéria-prima, do transporte, manufatura,
distribuição, uso até o uso final. Para tanto, faz-se um inventário de uso
de recursos básicos e energia, desperdício e emissões em cada etapa de
produção.

Para saber mais sobre
Ecoeficiência, acesse: <http://
www.perspectivas.com.br/18c.
htm>
Para saber mais sobre Life Cycle
Assesment, acesse: http://
en.wikipedia.org/wiki/Lifecycle_assessment.
Para saber mais sobre Gestão
da cadeia de suprimentos,
acesse: <http://www.
logisticadescomplicada.com/
definicoes-e-conceituacao-descm-gerenciamento-da-cadeiade-suprimentos/>.

c) é fundamental para uma empresa que busca a sustentabilidade, pois
parte das inovações que pretende implantar em suas operações irá depender da qualidade da cadeia de suprimentos e é uma aposta de longo
prazo que precisa ser compartilhada.

Aula 3 – Competitividade X Sustentabilidade
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d) Envolvimento dos stakeholders: processo de interação entre a empresa e seus stakeholders, com o objetivo de criar um canal de comunicação,
valorizar o relacionamento e a confiança, melhorar o processo de tomada
de decisão e fortalecer a reputação da empresa, facilitando sua "licença
para operar".
Para saber mais sobre
Stakeholders, acesse: <http://
www.infoescola.com/
administracao_/stakeholders/>
Para saber mais sobre Global
Reporting Initiative, acesse:
http://greenmobility.wordpress.
com/2008/07/23/o-que-e-gri/

e) Relatórios de Sustentabilidade: 45% das 250 maiores companhias do
Global Fortune publicam um relatório de sustentabilidade (padronização
trazida pelo GRI - Global Reporting Initiative) separado do Relatório Anual, mostrando o desempenho econômico, social e ambiental de forma
integrada.
A organização que desenvolve sua estratégia utilizando a amplitude máxima
das possibilidades compreendidas para os conceitos chaves e instrumentos
para a sustentabilidade têm como produto resultados auspiciosos
apresentados e divulgados pelos relatórios de sustentabilidade, o GRI Global Reporting Initiative. Tal instrumento foi criado em 1997 por uma
instituição não governamental americana com o intuito de elevar o padrão
dos Relatórios de Sustentabilidade para um nível equivalente aos Relatórios
Financeiros em termos de credibilidade, rigor, pontualidade e possibilidades
de análises, sendo hoje considerado ”benchmark” usado em mais de 600
instituições, sendo em pelo menos 100 empresas (blue chip) mundiais. No
Brasil, já é adotado parcial ou integralmente em muitas empresas. (Natura,
Petrobras, Souza Cruz, McDonald's do Brasil, Banco Real ABN AMRO,
Usiminas, CPFL, VALE, Klabin, Aracruz).
Derivado desse conceito também, atualmente é utilizado em algumas bolsas
de valores uma família de índices combinados. O exemplo claro disto é o
DJSI - Dow Jones Sustainability Índex, utilizado desde 1999 para medir a
performance financeira de empresas líderes em sustentabilidade, listadas na
Bolsa de Nova Yorque/USA. Este índice tem como virtude confirmar:
► Benchmarks objetivos e confiáveis usados por gestores de ativos;
► Abordagem best-in-class que premia os líderes em sustentabilidade por
grupo industrial;
► Processo de avaliação da sustentabilidade feito por terceiros cobrindo
aspectos econômicos, social e ambiental e com foco na criação de valor para
o acionista no longo prazo.
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Resumo
No enfoque estudado, a questão ambiental e a sustentabilidade são componentes importantes no contexto estratégico dos governos, das sociedades
e das organizações, pois tem contribuição representativa sobre a valoração
dos ativos, da marca e o incremento em competitividade do negócio e a
promoção da qualidade de vida e desenvolvimento.
A sustentabilidade corporativa passa a ser um diferencial no mercado competitivo através do seu compromisso com as gerações futuras. As empresas
querem ser reconhecidas pelos consumidores, governos e investidores pelo
empenho às questões ambientais e sociais.

Atividades de aprendizagem
1. O saber fazer, vender e distribuir são conhecimentos que passam a ser insuficientes para o empreendedor competitivo. De acordo com o discutido
nesta aula, descreva com suas palavras as ações que poderão ser promovidas pelos empreendedores para vencer os desafios do século XXI.

Aula 3 – Competitividade X Sustentabilidade
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Aula 4 – Teoria Econômica Aplicada
ao Meio Ambiente
Nesta aula será apresentado e explorado o tema “Teoria Econômica Aplicada ao Meio Ambiente”, no sentido de esclarecer e
demonstrar algumas relações diretas da economia como ciência
e as questões relativas ao meio ambiente e recursos naturais.

Figura 4.1: Teoria econômica aplicada ao meio
ambiente
Fonte: http://planeta10.com.br

A economia, que é considerada uma ciência social, enfoca aspectos do comportamento humano, porém considerando o coletivo. Assim a economia
busca embasar seus princípios, conceitos e modelos teóricos na realidade e
no desenvolvimento dos campos de conhecimento dos fenômenos sociais.
Neste contexto a economia em sua amplitude tem envolvimento e necessidade de explorar temas como a filosofia, a ética, os processos históricos, a
religião, a tecnologia e o meio ambiente.

Para saber mais sobre Filosofia,
ética e economia, acesse:
<http://estudosjornalisticos4.
blogspot.com.br/2006/01/opensamento-econmico-dagrcia.html>.

4.1 Século XXI – Economia do Meio Ambiente
A economia como processo inserido na sociedade do século XXI está integralmente engajada aos conceitos precursores da sustentabilidade, os quais
derivam da condição de buscar o equilíbrio no uso e aplicação dos recursos
naturais e a forma de tratar o meio ambiente. Em resumo, é necessário saber
usar para evitar a escassez e o rompimento do sistema econômico, uma crise
de suporte às necessidades humanas.
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Entretanto, o equacionamento dos problemas ambientais não é uma tarefa
fácil ou simples, assim como o equacionamento das questões econômicas.
Tais desafios são paralelos e sinérgicos, pois ocorrem de forma permanente
e ao mesmo tempo.

4.1.1 Expansão Urbana
Um exemplo clássico das questões econômicas e ambientais é a expansão
dos centros urbanos. As metrópoles.
As grandes cidades compreendem
os desafios de poder proporcionar às
pessoas a qualidade devida e a condição social de desenvolverem-se como
indivíduos e como comunidade. Isto
impõe o desenvolvimento de forma
a garantir as condições de consumo,
moradia, transporte, educação, saúde,
bem estar e lazer e demais necessidades sociais e econômicas. Entretanto,
há limitações tais como número de
Figura 4.2: A expansão Urbana - Metrópoles
Fonte: http://www/g1.globo.com
empregos, capacidade de pagamento
por serviços, disponibilidade de serviços públicos, enfim condições sociais e
econômicas que estão desequilibradas.
O desequilíbrio pode ser resultante de diversos fatores, notadamente àqueles que compreendem decisões políticas e econômicas, mas o fator meio
ambiente está, atualmente, inserido e é decisivo no contexto do desenvolvimento dos núcleos urbanos e seus aspectos sociais e econômicos.

Para saber mais sobre Expansão
dos Centros Urbanos, acesse:
<http://www.brasilescola.com/
brasil/urbanizacao-geral.htm>.
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Um exemplo objetivo é a ampliação de bairros ou zonas de moradia. Tal
situação é condicionada a um loteamento ter seu licenciamento ambiental
e estar enquadrado nas normativas que regulam o uso do solo. Um local
com nascentes ou com uma área representativa da biodiversidade vegetal
e animal, tem posição crítica para ser suprimida e dar lugar a expansão urbana. Assim, a restrição ambiental tem influência no segmento econômico,
notadamente no setor imobiliário. Fatos semelhantes têm igual representatividade quando da expansão de áreas industriais.

30

Noções de Economia do Meio Ambiente

Na Conferência “Planeta Sob Pressão”, realizada em 28 de março de 2012
em Londres, cientistas apresentaram durante um estudo que prevê a Expansão Urbana mundial nos próximos dezoito anos. O aumento da população
e das cidades pode chegar ao equivalente a área do Estado do Amazonas.
Para diminuir os impactos ambientais, que esse crescimento possa causar, o
estímulo a estilos de vida mais sustentáveis pode ser uma alternativa. (Trecho
de matéria exibida na emissora TV Canção Nova em 29/03/12).
Nas zonas rurais não é diferente; é necessário saber usar o solo, saber utilizar
os recursos tecnológicos, saber proteger as aguadas e as reservas de formações naturais de forma a conservar recursos naturais de valor inestimável,
como as nascentes, córregos e rios perenes e de águas límpidas, cerrados,
pinheirais, caatingas, mata atlântica, as formações da floresta amazônica.
Mas tudo isto só será vantajoso se também for desenvolvida uma economia
local e regional que garanta aos indivíduos, a melhoria da qualidade de vida
através do desenvolvimento econômico sustentável.

Assista ao vídeo e veja a
íntegra da matéria “Expansão
urbana”. Disponível em:
<http://www.youtube.com/
watch?v=Z47Mflan4LA>

A economia e o meio ambiente estão intimamente relacionados, pois um é
dependente do outro. O ciclo econômico necessita recursos naturais para produzir e gerar riqueza e a riqueza gerada pode ser a mola propulsora de condições que protegem e conservam o meio ambiente. Este desafio que tem
extensão econômica e social é a construção da prosperidade sustentável.
A prosperidade sustentável tem como base o princípio do crescimento econômico com equidade social e o crescimento da capacidade produtiva com
sustentabilidade.

Resumo
Vimos nesta aula, preliminarmente, que a Economia está relacionada a aspectos do comportamento humano, envolvendo a realidade e desenvolvimento nos campos do conhecimento e
fenômenos sociais, explorando temas ligados
à filosofia, à ética, aos processos históricos, à
religião, à tecnologia e, consequentemente, ao
Figura 4.3: O ciclo da geração
da prosperidade sustentável
meio ambiente.
Fonte: caranguejo.org.br

Vimos ainda, o desafio de proporcionar qualidade e condição social de desenvolvimento em função da expansão urbana, problema econômico-social
da modernidade que deve ser tratado com urgência. Medidas eficientes e
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eficazes devem ser tomadas, tanto na estrutura da ampliação de bairros
quanto na expansão de áreas industriais, com vistas a buscar o equilíbrio
entre crescimento e sustentabilidade ambiental.

Atividades de aprendizagem
1. “A prosperidade sustentável tem como base o princípio do crescimento
econômico com equidade social e o crescimento da capacidade produtiva com sustentabilidade.”
Comente nas linhas abaixo, o que você entendeu com esta frase,
descrita no último parágrafo desta aula.

Anotações

e-Tec Brasil
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Aula 5 – A Evolução do Pensamento
Econômico
Nesta aula, veremos a evolução do pensamento econômico,
suas vertentes e aspectos que influenciaram no desenvolvimento e na necessidade de evoluir através do tempo.
O pensamento econômico teve sua evolução fundamentada em correntes
vinculadas a diversos aspectos, desde religião e política, quanto à ética e filosofia. Portanto, as diversas linhas do pensamento econômico correspondem
a não só a princípios sistematizados de teorias, mas também a sistemas de
ideias e de valores comprometidos com questões éticas, filosóficas, políticas,
sociais e religiosas.
Entretanto, ao longo da história, a sucessão de correntes do pensamento
econômico teve sempre um elo ou interligação, com a fase anterior. Isto
configura uma dinâmica no tempo, a qual compreende um permanente
amadurecimento de processos interpretativos sobre as relações do homem
em sociedade e suas necessidades. Muitas correntes sugiram provocadas por
idealismo político ou por antagonismo filosófico, caracterizando a dinâmica
do processo de formação das correntes do pensamento econômico.

5.1 P
rincipais Correntes do Pensamento
Econômico

Para saber mais sobre “A
Evolução do Pensamento
Econômico”, acesse: <http://
artigos.netsaber.com.br/
resumo_artigo_13954/
artigo_sobre_a_evolucao_do_
pensamento_economico>.
Para saber mais sobre
Mercantilismo, acesse: http://
www.brasilescola.com/
historiag/mercantilismo.htm

Dentre as principais correntes do pensamento econômico, destacam-se: O
Mercantilismo, o Liberalismo e o Socialismo, sendo que algumas dessas correntes sofreram ainda algumas subdivisões.

5.1.1 O Mercantilismo
A primeira corrente do pensamento econômico ou denominada “escola”,
devidamente registrada no processo histórico, foi o Mercantilismo, que perdurou durante o período das grandes descobertas caracterizado pelo Estado
Colonialista dos séculos XV, XVI e XVII.
O mercantilismo foi uma política de intervenção econômica imposta pelo
Estado moderno, com o objetivo de enriquecer a burguesia e de fortalecer o
próprio Estado. Para isso era preciso ampliar a economia, visando mais lucros
e coletando mais impostos.
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5.1.2 O Liberalismo
Através da transição entre o Mercantilismo e o Liberalismo, em meados
do século XVIII houve uma divisão de pensamentos consolidando duas escolas, a Fisiocracia e a Escola Clássica.
A Fisiocracia e a Escola Clássica representavam os ideais do liberalismo individualista do século XVIII, com a crença de que o bem-estar da
sociedade poderia ser alcançado por instituições como a propriedade
privada dos meios de produção, a liberdade de empreender e as forças
reguladoras dos mercados livres e da concorrência. A Escola Clássica
tem como principais contribuintes os pensadores Adam Smith, Jean
Baptiste Say, David Ricardo e Thomas Malthus. (NAPOLEONI, SMITH, ,
MARX, 2000 ).
Para Adam Smith (2005), “a prosperidade econômica e a acumulação de
Figura 5.1: Adam Smith – Pai da Teoria do
Liberalismo
Fonte: http://www.mises.org.br/

riquezas são concebidas através do trabalho livre, sem nenhum agente
regulador ou interventor; o próprio mercado dispunha de mecanismos
próprios de regulação - a “mão invisível” -, que trariam benefícios para
toda a sociedade, além de promover a evolução generalizada.”

5.1.3 O Socialismo
Embora a Escola Clássica e a Fisiocracia tivessem enfraquecido os ideais
da função do Estado Mercantilista, surgiu aproximadamente um século
depois, o Socialismo, derivado da visão do distanciamento do capital e
trabalho e que por ideologia política fortaleceu o Estado como agente
interventor. A ideia central do Socialismo é propor a divisão igualitária
da renda onde a propriedade privada e de classes sociais deixam de
existir (GUIMARÃES, 1999 )

A partir de meados do século XIX instituiu-se o Marxismo, derivado das
obras e pensamento de Karl Marx e Friederich Engels, com uma nova concepção de economia e de ordenamento econômico-social. (NAPOLEONI,
SMITH, , MARX, 2000 )

Para saber mais sobre
Liberalismo, acesse: http://www.
brasilescola.com/economia/
liberalismo-economico.htm
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Marx defende a união dos trabalhadores em busca de transformações que
dessem forças a uma revolução, algo que tornasse possível derrubar as desigualdades do capitalismo, dessa forma, o homem cria uma nova condição
de enxergar sua própria história dentro da sociedade e começam a surgir
novos movimentos sob a influência marxista.
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Figura 5.2: Marx e Engels: o início de
uma nova etapa no pensamento socialista
Fonte: http://www.brasilescola.com/

5.1.4 Os Desdobramentos das Correntes – Liberalismo/Marxismo
No século XX houve, então, um desdobramento das duas grandes e fortes
correntes do pensamento econômico consolidado até então, o Liberalismo
Clássico e o Socialismo Marxista.
Em paralelo a consolidação do Socialismo Marxista e surgiu a Escola Neo-Clássica advinda ainda de meados do século XIX que procurou resgatar o
modelo liberal, e seus percussores foram denominados de Marginalistas,
onde o principal nome é o de Alfred Marshall que trabalhou na ideia da
“Síntese Neo-Clássica”, afirmando que o equilíbrio da economia deveria ser
natural, sem a intervenção do estado.

Para saber mais sobre
Socialismo, acesse: http://
www.mundoeducacao.com.br/
geografia/o-socialismo.htm

Como desdobramentos da era neo-clássica, no século XX, sugiram a Escola
do Monetarismo e a Economia do Bem-Estar, que atribuíram a capacidade de investir e de entender as necessidades sociais como fator propulsor
da economia com base na necessidade da harmonia natural para o ciclo e
relações entre consumo e produção.
No século XX, no decorrer dos anos 30, John Maynard Keynes refutou a intervenção revolucionária do Socialismo de Estado e também o Liberalismo
pleno da derivação da Escola Clássica, enunciando a conciliação da eficiência econômica, da justiça social e da liberdade política, fundamentando o
Keynesianismo.
Em seguida, e com o advento da II Guerra Mundial, após os anos 40, surgiu
o Pós-Keynesianismo, que valida a regulação da economia pela economia e
seus agentes, sendo o Estado um ente regulador e não interventor, tendo como
principais precursores Joseph Alois Schumpeter e John Kenneth Galbraith.
Aula 5 – A Evolução do Pensamento Econômico

35

e-Tec Brasil

Por fim, no século XX, após os anos 80, derivaram as últimas correntes do
pensamento econômico que ainda repercutem nos atuais dias, sendo as
mais recentes o Neoliberalismoe a Economia Política de Nova Esquerda,
as quais buscam adequar as contribuições históricas dos pen-sadores da
economia evoluindo para uma ordem mais flexível com as realidades não
propondo rupturas ou radicalismos (PERRY, 1996).

Resumo
Percebemos nesta aula que o próprio crescimento econômico obriga o homem a buscar alternativas de melhorias na convivência em sociedades que
acompanhem, no mesmo ritmo, as mudanças impostas.

Assista ao vídeo sobre Adam
Smith no link:
http://www.youtube.com/wat
ch?v=9vhFSeyGQvM&feature
=related

O desenvolvimento dos pensamentos e correntes da economia para o século
XXI tem tendências a serem mais centrípetas, ou seja, com deslocamento
ideológico para uma convergência e não à divergência, a qual caracterizaria
a tendência centrífuga e promotora de divergências e rupturas. Entretanto,
esta situação vivida desde o fim do século XX e neste início do século XXI é
ainda ensaiada como processo que definirá rumo histórico. Porém, mais do
que nunca, um alinhamento do compromisso com as questões ambientais
e da preservação dos recursos naturais, o desafio do desenvolvimento sustentável, é o componente principal da evolução de qualquer enunciado para
novas correntes do pensamento econômico.

Atividades de aprendizagem
1. Analisando o desenvolvimento dos pensamentos e correntes da economia
e confrontando com nossa atualidade, na sua opinião, qual a tendência
global do pensamento econômico quando o assunto é meio ambiente?

e-Tec Brasil
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Aula 6 – Teoria Econômica – Uma
Síntese
Veremos nesta aula que a ciência econômica sofre uma divisão
e cada uma delas com suas peculiaridades; nos aprofundaremos
em assuntos antes discutidos, como microeconomia e oferta e
demanda. Vamos a eles.

Figura 6.1: Teoria econômica
Fonte: http://nbnewatthis.blogspot.com.br/

A economia como ciência aplicada tem uma divisão clássica que é embasada
nos fundamentos teóricos aplicados. A divisão mais conhecida e usual é pela
denominação de Economia Positiva e Economia Normativa.
A ECONOMIA POSITIVA trata a realidade como ela é, enquanto a ECONOMIA NORMATIVA considera possíveis mudanças na realidade, propondo
como ela deve ser.

Para saber mais sobre: “Economia
Positiva e Economia Normativa”,
acesse: http://www.econ.
puc-rio.br/mgarcia/Artigos/
Macrometrica/ecnorm.pdf

6.1 Economia Positiva – Teoria Econômica
A Economia Positiva é dividida em Economia Descritiva e Teoria Econômica e, a Economia Normativa tem como processo teórico a Política Econômica.
Assim, a Teoria Econômica, componente da Economia Positiva,
tem a subdivisão em Microeconomia e Macroeconomia.
Figura 6.2: Economia positiva
Fonte: http://diarioelnortino.cl/
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6.1.1 A Microeconomia e o Meio Ambiente
A microeconomia, basicamente, compreende o estudo e análise de:
✔ Estruturas de mercado;
✔ Comportamento dos consumidores e produtores;
✔ Relações de concorrência no mercado.
Fundamentalmente a classificação de mercados em função de suas estruturas é apresentada no Quadro 6.1 a seguir.
Quadro 6.1: Classificação de Mercados
OFERTA X PROCURA

UM VENDEDOR

POUCOS VENDEDORES

MUITOS VENDEDORES

Um comprador

Monopólio bilateral

Quase monopsônio

Monopsônio

Poucos compradores

Quase monopólio

Oligopólio bilateral

Oligopsônio

Muitos compradores

Monopólio

Oligopólio

Concorrência perfeita

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em síntese a microeconomia avalia as relações entre mercado, consumidores, produtores
e a concorrência através da observação dos seguintes elementos:
✔ O número de agentes envolvidos (tamanho do mercado);
✔ As formas de comportamento dos agentes (dinâmica do mercado);
✔ A natureza do fator de produção ou do produto (aspectos qualitativos e quantitativos
do mercado).

6.1.2 Oferta x Demanda
Para expressar tais elementos e suas interações no mercado é observada a relação Oferta
x Demanda, a qual é decorrente da posição de mercado quanto às quantidades ofertadas
e os níveis dos preços pagos derivados da demanda ou necessidade do produto ou serviço.
A relação Oferta x Demanda pode ser interpretada de forma gráfica, como o Gráfico 6.1
a seguir.

e-Tec Brasil
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CURVA DA OFERTA

P
PREÇOS PRATICADOS

PONTO DE EQUILÍBRIO

CURVA DA PROCURA
OU DA DEMANDA

Q

QUANTIDADE DE PRODUTOS

Gráfico 6.1: Interpretação gráfica da oferta x demanda
Fonte: http://www.unioeste.br

Observando o Gráfico 6.1, o gráfico da relação oferta x demanda, é possível
verificar que para a quantidade “Q” de produtos ou serviços oferecidos,
há um preço “P” e que essa relação estabelece, em um dado momento e
condições de mercado, o “Ponto de Equilíbrio” desse mercado, para esses
produtos ou serviços.
Essa relação tem o mesmo efeito sobre os recursos naturais disponíveis ou
sobre as tecnologias para a mitigação de impactos ou a otimização de uso e
aplicação de insumos como a água e energia.
Alguns fatores podem alterar ou influenciar a relação oferta x demanda, mas
de forma a respeitar a condicionante: quanto o consumidor ou o comprador
está disposto a pagar pelo produto ou serviço.
A relação oferta x demanda tem efeito direto sobre as condições de disponibilidade de um produto, bem ou serviço. Isto tem correlação direta com
os recursos naturais, pois a escassez, que representa a redução da oferta
ou disponibilidade, provoca diretamente a alta de preços ou valores. Neste
caso, a questão passa a ser: quanto a sociedade está disposta a pagar pela
conservação dos recursos naturais?
O movimento da curva de demanda ou procura, regula o preço, sendo diretamente proporcional, quanto maior a procura ou demanda, maior o preço,
para um mercado em condições de oferta constante.

Aula 6 – Teoria Econômica – Uma Síntese
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No caso da oferta ser alterada, há reflexo inversamente proporcional no
preço, pois se a oferta cresce o preço diminui, e se a oferta diminui o preço
aumenta, para um mercado em condições de demanda constante.
No Gráfico 6.2 é apresentada a variação da demanda ou procura que reflete
na relação quantidade e preço, alterando o ponto de equilíbrio do mercado.

CURVA DA OFERTA

P2

PONTO DE EQUILÍBRIO 2

P1
PREÇOS PRATICADOS

PONTO DE EQUILÍBRIO 1

CURVA DA PROCURA
OU DA DEMANDA

Q1

Q2

QUANTIDADE DE PRODUTOS

Gráfico 6.2: Representação da alteração da demanda
Fonte: http://www.unioeste.br

Assista ao vídeo sobre Oferta e
Demanda no link:
http://www.youtube.com/
watch?v=i-_Oc98P3UI
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O gráfico mostra o momento inicial, curva de demanda “D1”, compreende
uma quantidade “Q1” procurada no mercado, estabelecendo o preço “P1”
e o “Ponto de Equilíbrio 1”. No segundo momento, há um deslocamento
da curva “D1”, da procura ou demanda para cima, compreendendo a curva
“D2”, crescendo a demanda e implicando em uma quantidade requerida
“Q2”, que é maior de “Q1”, e por isso decorre o preço “P2”, maior que
“P1”.
A escassez torna o produto ou bem mais caro, assim como o inverso faz com
que o produto, bem ou serviço se torne mais barato e acessível. Entretanto
há a disposição do consumidor ou comprador, como fator crucial e relativo
a quanto se quer pagar por tal produto, bem ou serviço.
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Resumo
A Economia está dividida em Economia Positiva e Economia Normativa e
dentre outras subdivisões vamos encontrar a Microeconomia que, em síntese, avalia as relações entre mercado, consumidores, produtores e a concorrência, observando, dentro desse universo citado, a quantidade de agentes
envolvidos (tamanho do mercado), o comportamento desses agentes (dinâmica) e a natureza do fator de produção ou do produto (qualidade e quantidade).
Para estudar esses elementos, suas interações e influências, utiliza-se a Lei
da Oferta e Demanda, a qual demonstra a posição do mercado frente às
quantidades ofertadas versus a procura e o reflexo monetário aplicados em
produtos ou serviços, por conta dessa Lei.
Considerando a Lei da Oferta e Demanda, concluímos que o preço de um
produto ou serviço está diretamente relacionado com a quantidade disponível no mercado, contra a procura das pessoas interessadas em adquiri-los.
Sob a ótica ambiental, os recursos naturais são bens ou produtos que estão
sujeitos às mesmas regras da Lei da Oferta x Demanda, impondo necessidade da condição de sustentabilidade para não haver o rompimento das
possibilidades de uso aplicação, expressos pela capacidade de pagamento e
pela necessidade ou demanda condicional.

Atividades de aprendizagem
1. Para compreender melhor a Lei da Oferta e Demanda, pesquise um produto que sofre variação da demanda ou procura que reflete na relação
quantidade e preço, alterando o ponto de equilíbrio do mercado.

Aula 6 – Teoria Econômica – Uma Síntese

41

e-Tec Brasil

Aula 7 – A Macroeconomia e o Meio
Ambiente
Estudaremos agora a Macroeconomia, uma das subdivisões da
Economia Positiva, seus reflexos e influências sobre o meio ambiente e também a inevitável Expansão Econômica e o desafio
da preservação ambiental.

Figura 7.1: Economia e meio ambiente
Fonte: http://conexaociencia.wordpress.com/

O principal objetivo da Macroeconomia é o desenvolvimento de análises
e a compreensão dos fenômenos da economia através da observação do
desempenho dos seguintes elementos:
✔ Produto Agregado;
✔ Emprego;
✔ Preços;
✔ Transações Externas.
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7.1 Objetivos da Macroeconomia
A Macroeconomia procura entender os fenômenos de caráter regulador em
um mercado, conforme o quadro a seguir.
Quadro 7.1: Objetivos da macroeconomia
Produto Agregado

Emprego
Preços

Transações Externas

Como primeiro objetivo, a macroeconomia visa a geração de um produto agregado tão
próximo quanto seja possível da plena capacidade dessa economia, com as taxas de crescimento mais altas possíveis para atender às necessidades requeridas garantindo ciclo de
prosperidade para toda a sociedade.
A macroeconomia tem o objetivo, também, de promover a empregabilidade máxima do fator
trabalho, para estabelecer a forma de distribuição de renda e a capacidade econômica plena.
O terceiro objetivo da macroeconomia é a manutenção dos preços estáveis, ou seja, o
equilíbrio estrutural do mercado, evitando inflações e deflações.
Este objetivo é relevante para a macroeconomia, uma vez que as transações externas
contribuem significativamente para o aumento do produto agregado, o pleno emprego e a
estabilização de preços, desde que estejam em níveis positivos (exportar mais que importar
= balança comercial positiva).

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.2 Política Macroeconômica
A Macroeconomia é a promotora da “Política Macroeconômica” que tem
por finalidade estabelecer meios de ajustes e condução de estratégias para
a manutenção do desenvolvimento e crescimento econômico regular.

7.2.1 P
 rincipais instrumentos da Política Macroeconômica
Os principais instrumentos da “Política Macroeconômica” são:
• Política Fiscal: compreende a regulação do manejo do orçamento do
governo, considerando as receitas e despesas e tem como ferramenta as
regulamentações orçamentárias, tributárias e fiscais.
• Política Monetária: regulamenta o controle da oferta de moeda e a
liquidez da economia como um todo, através da regulação do valor do
dinheiro pela taxa de juros e das concessões de volume de crédito.
• Política Cambial: tem a função de regulamentar as relações econômicas
com os mercados externos, o tratamento de capitais externos quando
internalizados e os capitais internos quando externalizados, assim como
a intervenção do mercado cambial.
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• Política de Rendas: trata do conjunto de medidas e possibilidades de
intervenções que complementam a atuação de instrumentos fiscais, monetários e cambiais.
As políticas delineadas no contexto macroeconômico têm linhas especiais
derivadas de outras esferas que permeiam pelas políticas descritas. Para o
caso da regimentação sobre as questões ambientais, diversas políticas específicas são formuladas e contemplam o alinhamento de “Políticas para
o Meio Ambiente” que tem em suas entrelinhas o contexto das políticas
macroeconômicas, notadamente ajustadas na Agenda XXI Brasileira. Como
exemplos, podem ser consideradas:

Para saber mais sobre as
“Políticas Fiscal, Monetária,
Cambial e de Rendas” acesse:
http://www.infoescola.com/
economia/politica-fiscal/

✔ As políticas específicas para a promoção do desenvolvimento sustentável
para regiões como a Amazônia ou o Cerrado;
✔ O estabelecimento de linhas especiais de crédito para aperfeiçoamento
tecnológico relativo à redução do desperdício, energia ou poluição, como o
programa FINEP Verde, Fundo de Investimento em Estudos e Projetos.
Também fazem parte da política macroeconômica os benefícios fiscais àqueles que investem em desenvolvimento de projetos ecológicos em parceria
com ONG – Organizações Não Governamentais ou OSCIP – Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público.

Para saber mais sobre a
Agenda 21, acesse: http://
www.meioambiente.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=24>

7.3 A
 Expansão Econômica e a Preservação
Ambiental

Figura 7.2: Expansão da Economia e o Planeta
Fonte: http://viiforumeducacaoambiental.org.br/

Aula 7 – A Macroeconomia e o Meio Ambiente
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A economia do século XXI tem o desafio de superar a contraposição entre o
crescimento e desenvolvimento e a conservação dos recursos naturais.
A realidade histórica demonstra que a dependência da humanidade pelos
recursos naturais é total e íntima. Portanto, preservar os recursos naturais, o
meio ambiente e atender às necessidades humanas crescentes é um paradoxo de proporções incomensuráveis.
Ao longo do último século foram observadas de forma clara as pressões significativas sobre os recursos naturais, a degradação da qualidade ambiental
em todo o planeta, a exaustão gradativa de reservas de toda natureza e a
redução da biodiversidade.
Este contexto compreende as externalidades negativas que fazem parte da
realidade atual, decorrente dos padrões da expansão da produção, da expansão demográfica e de fatores diversos provocados pela natureza humana.
Entretanto, nas últimas três décadas diversas correntes de pensamentos,
mais voltadas à prática científica, fundamentaram uma nova postura global,
difundindo uma nova consciência social voltada para a observação da necessidade da preservação ambiental. Em decorrência desta nova expectativa
foram desencadeados movimentos globais como a “Convenção do Clima
das Nações Unidas” o “Protocolo de Kyoto” e a proliferação de movimentos
individuais através de representações não governamentais, dentre diversos
outros eventos.
Esta nova posição provocou a atenção de governos, das academias de ciências, da sociedade em geral, de forma a permear também no enfoque
econômico dos processos, quer sejam políticos, institucionais ou setoriais.
Assim foram evidenciados os aspectos danosos de maior importância, tais
como:
✔ A emissão de gases de efeito estufa;
✔ A supressão extensiva e rápida de florestas;
✔ A extinção de espécies;
✔ A problemática do lixo e da poluição urbana.
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Este contexto já está na pauta do alinhamento das políticas econômicas de
diversos países, pois desenvolvimento para o século XXI deverá considerar as
premissas da sustentabilidade e formulado com políticas direcionadas para a
conservação dos recursos naturais.

Resumo
A Macroeconomia tem como principal objetivo o desenvolvimento de análises e a compreensão de fenômenos através da observação de elementos
como: Produto Agregado, emprego, preços e transações externas onde,
cada um deles será responsável pelo fornecimento de dados para geração
de índices e números, que formarão, em determinado momento, o caminho
a ser tomado por determinado setor da economia, seja público ou privado.
Fato é que, os ajustes e estratégias para manutenção de um crescimento regular, serão tomadas no âmbito das políticas fiscal, monetária, cambial e de
rendas, após a análise dos dados fornecidos por esses elementos.

Para saber mais sobre “Expansão
econômica e Preservação
ambiental”, acesse:
http://www.ecodebate.com.
br/2009/06/03/economiaversus-preservacao-artigo-dedanilo-pretti-di-giorgi/

Atividades de aprendizagem
1. Qual a relação entre Macroeconomia e Política Macroeconômica e cite os
principais instrumentos da política macroeconômica.

Aula 7 – A Macroeconomia e o Meio Ambiente

47

e-Tec Brasil

Aula 8 – Política Ambiental
Nesta aula veremos que muitas foram as previsões realizadas
desde a década de 1960 a respeito do colapso que a humanidade sofreria em relação à exaustão dos recursos naturais. Tais
previsões não somente se referiram à escassez, mas também
à degradação, ao desequilíbrio ecológico, social e à economia
global, uma vez que era urgente a adoção de instrumentos que
buscassem a sustentabilidade.

Figura 8.1: Política ambiental
Fonte: http://www.aworld2u.org

8.1 Economia Sustentada
Podemos
definir
a
economia
sustentada como uma gestão prudente dos recursos, distribuição equitativa
dos benefícios, eliminação de subsídios que prejudicam o meio ambiente
e drenam os escassos recursos do Tesouro e redução dos efeitos negativos
que o processo de crescimento econômico exerce sobre a população e o
Figura 8.2: A Escassez de Recursos Naturais
meio ambiente (RIBAS, 2008).
Fonte: http://ambiente.maiadigital.pt/
Segundo Boldrin (2001), o movimento ambiental e muitas das regulamentações ambientais têm sido tradicionalmente vistos como um dispendioso
impedimento à produtividade. A visão que ainda prevalece é: ecologia versus
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economia, ou seja, de um lado estão os benefícios sociais que se originam de
rigorosos padrões ambientais, e do outro, estão os custos da indústria com
a prevenção - custos estes que, neste enfoque, conduzem a altos preços e
baixa competitividade.
Entretanto, durante muito tempo, teve-se a ilusão de que a natureza, com
seu formidável poder depurador, fosse capaz de digerir e neutralizar as
agressões cometidas pelo homem, ao mesmo tempo em que se esperava
do desenvolvimento da ciência uma resposta para os problemas ambientais
causadas pelo progresso (BOLDRIN, 2001).
Hoje sabemos que os recursos ambientais são finitos, portanto, a necessidade de medidas que efetivamente protejam o meio ambiente e as gerações
futuras precisam ser tomadas.
Meio Ambiente versus Economia = Política
Assim, deve o poder público atuar junto ao mercado econômico a fim de
garantir a sustentabilidade ambiental e econômica.

8.2 Política Econômica
A política econômica é a aplicação de instrumentos fiscais e monetários desenvolvidos pela Teoria Econômica com vistas a objetivos pré-determinados
(RIBAS, 2008).
Política Econômica = Política Pública
Quadro 8.1: Objetivos principais da Política Pública
Crescimento econômico

Propiciar o aumento da capacidade produtiva da economia, através do aumento
da produção de bens e serviços, pelo crescimento da força de trabalho, pela receita nacional poupada e investida e pelo grau de aperfeiçoamento tecnológico.

Gestão de recursos

Gerenciar, supervisionar e controlar os recursos a fim de que possam ser
aplicados em benefício da sociedade, através de obras de saneamento, saúde,
educação e infraestrutura.

Estabilidade do processo econômico

Definir e implantar medidas econômicas para conter a inflação, taxas de juros,
flutuação cambial e equilíbrio da balança comercial.

Geração de riqueza e emprego

Adotar programas que incentivem a abertura de novas empresas e ajudem na
recuperação de outras, facilitando o crédito através do BNDES, Banco Nacional
de Desenvolvimento, incentivo fiscal para empresas com programas de responsabilidade social e criação de escolas técnicas e universidades públicas para a
profissionalização e preparação do cidadão para o mercado de trabalho.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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A Política Ambiental Regulamenta as Políticas públicas (intervenção governamental) em meio ambiente com o intuito de corrigir eventuais falhas do livre
mercado e manter a organização socioeconômica.
Porém, segundo Ribas (2008), os mercados livres não são eficientes no tocante às relações entre a atividade econômica e o meio ambiente, levando
ao esgotamento dos recursos naturais e à pobreza, principalmente nos países em desenvolvimento.

Resumo
O triste cenário da escassez de recursos naturais, advindos da exploração
inescrupulosa do homem, nos traz a reflexão da necessidade de mudanças
drásticas na esfera política. Faz se necessária e urgente a implantação de medidas que realmente funcionem no controle do desmatamento, da emissão
de gases, da poluição etc.

Para saber mais sobre “Política
Pública”, acesse: http://www.
eumed.net/libros/2008a/372/
POLITICA%20ECONOMICA.htm

Vimos que o governo tem autonomia e ferramentas e que algumas medidas
já foram ou estão sendo tomadas no tocante ao descaso com o meio ambiente.
Na próxima aula veremos que foram criados instrumentos com o objetivo de
evitar a degradação e a exaustão dos recursos ambientais.

Atividades de aprendizagem
1. Defina com suas palavras, o que é economia sustentada?

2. O que você entende por escassez dos recursos naturais?

Aula 8 – Política Ambiental
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3. Quais os objetivos principais da política pública?

Anotações
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Aula 9 – Instrumentos de Políticas
Ambientais
Dando continuidade ao assunto da aula anterior sobre Política
Pública e a triste degradação e exaustão do meio ambiente, veremos nesta aula, que foram criados instrumentos com o objetivo de controlar e evitar esses malefícios aos recursos ambientais
ainda existentes.

Figura 9.1: Proteção
Fonte: http://ataidelemos09.blogspot.com.br

Segundo estimativa do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a
Amazônia, com seu banco genético de milhares de espécies, tem um valor
estimado em pelo menos dois trilhões de dólares. Considerando o conjunto
de populações tradicionais e culturais habitantes da região, indígenas, quilombolas, ribeirinhos etc., o rico e gigantesco laboratório farmacêutico a
céu aberto que abriga incontáveis espécies conhecidas e desconhecidas de
pesquisadores e as incontáveis vidas animais.
Tudo isto, traz a necessidade de conhecimento e exploração, no entanto,
ainda mais necessária é a criação de meios, ferramentas, instrumentos, que
garantam a preservação da biodiversidade. Não falemos somente da Amazônia, o Brasil tem outras áreas imensamente ricas, em florestas, minérios,
pedras preciosas e no mar, o petróleo e falemos também, das áreas urbanas;
é preciso que esses instrumentos garantam a nossa qualidade de vida, observando se as normas implantadas estão sendo seguidas.
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Segundo Varela (2001), “os instrumentos de políticas ambientais podem ser
diretos ou indiretos. Os instrumentos diretos são aqueles elaborados para
resolver questões ambientais e os indiretos são desenvolvidos para resolver
outros problemas adjacentes, mas, de uma forma ou de outra, acabam colaborando para as soluções ou agravamento dos problemas relativos ao meio
ambiente.”

9.1 Instrumento de Comando e Controle
Para Ribas (2008), uma política ambiental do tipo “tradicional” seria aquela que, para a promoção do desenvolvimento econômico de uma forma geral, se apoia predominantemente nos chamados “Instrumentos de Comando e
Controle” que é a intervenção do poder público (regulamentação) no que concerne ao meio ambiente, exemplos:
✔ Padrões de poluição para fontes específicas: Limites
de emissão de determinados poluentes;
✔ Controle de equipamentos: instalação de filtros e exigências de uso de tecnologias limpas, como por exemplo,
a substituição das embalagens de papelão por embalagens
de plástico, retornáveis;
Figura 9.2: Comando e controle
Fonte: http://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/

✔ Controle de processos: Substituição de insumos, por
exemplo, a fonte de energia utilizada na produção ou serviço deverá ser de
fonte renovável;
✔ Controle de produtos: Estabelecer normas para fabricação de produtos
cujo consumo final seja de baixo consumo energético (geladeira, carro);

✔ Proibição total ou restrição de atividades: Definir áreas e horários para
instalação e funcionamento de certas atividades;
✔ Normas de implantação: Definir regras que normatizem a implantação
de empresas;
✔ Multas: Definição e aplicação de sanções objetivando a correção e a conscientização de preservação;
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✔ Zoneamento: Planejamento que visa regular a ocupação do solo, restringindo o tipo de estrutura que será construída em determinado local;
✔ Licenças: Concessão; especial ou não, de autorização para funcionamento de empresas que podem trazer algum tipo de prejuízo ao meio ambiente;
✔ Cotas de extração para controle do uso de recursos naturais: Definição de quantitativos para a utilização dos recursos naturais disponíveis em
determinada área.
O quadro a seguir exemplifica os instrumentos de Comando e Controle Diretos e Indiretos:
Quadro 9.1: Instrumentos de Comando e Controle
Diretos
Padrões de Emissão

Indiretos
Controle de equipamentos, processos, insumos e
produtos.

Cotas não transferíveis
Rodízio de automóveis
Zoneamento
Fonte: Adaptado de Varela (2001).

As políticas de comando e controle são determinadas legalmente e, portanto, não dão aos agentes econômicos outras opções para solucionar o problema. São aplicadas a fontes específicas e determinam como e onde, por
exemplo, reduzir a poluição (VARELA, 2001).
Todavia, alguns entendem que o grande problema dos instrumentos de comando e controle seriam as suas limitações em termos de burocracia, custos
de transação, dentre outros.
Neste contexto, as principais críticas ao uso dos instrumentos de comando
e controle são:
► Ineficientes economicamente porque não consideram as diferentes estruturas de custo dos agentes privados para a redução da poluição;
► Custos administrativos elevados (custos de transação);
► Barreiras à entrada (concessão de licenças não comercializáveis tende a
perpetuar a estrutura de mercado existente);

Aula 9 – Instrumentos de Políticas Ambientais
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► Atingido o padrão que a licença permite, o poluidor não é encorajado a
introduzir novas tecnologias;
► Influência de Grupos de Interesse.

Resumo

Para saber mais sobre
“Instrumentos de Comando
e Controle”, acesse: http://
www.ecoeco.org.br/conteudo/
publicacoes/encontros/ii_en/
mesa1/3.pdf.

Na tentativa de controlar e acabar com a degradação do meio ambiente, o
governo criou ferramentas que orientam a população, criando medidas que
deveriam ser seguidas por todos nós, seja como empresários da indústria,
comércio ou serviços, seja como simples usuários, consumidores e cidadãos.
O instrumento de comando e controle é a intervenção do poder público que
determina, como e onde deve ser aplicada tal regulamentação, com o objetivo de resolver problemas ambientais já criados ou que poderá vir a acontecer
se não forem seguidas determinadas regras e cuidados.

Atividades de aprendizagem
1. Qual o objetivo dos Instrumentos de Comando e Controle no meio ambiente?

2. Na sua opinião, os Instrumentos de Comando e Controle são eficazes? Por quê?
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Aula 10 – Instrumentos de Incentivos
de Mercados
Nesta aula, veremos outra ferramenta criada pela Política Ambiental para o combate a degradação. São os instrumentos de Incentivos de Mercados, conhecidos também como instrumentos
econômicos ambientais; são considerados como uma política
ambiental alternativa (taxações, tarifas, estímulos fiscais etc.).

Figura 10.1: Incentivos de mercados
Fonte: http://www.blogfalandofrancamente.com/

10.1 T
ipos de Instrumentos Econômicos
Ambientais
Segundo Ribas (2008), os tipos de instrumentos econômicos ambientais
mais utilizados atualmente são:
► Princípio do Poluidor-Pagador, princípio do Usuário-Pagador, taxação de
emissão de CO2, taxas de limpeza pública, subsídios, mercado de “direitos
de poluição”, licenças de poluição negociáveis, taxações de emissão de poluentes;
► Tarifas sobre efluentes, sobre o usuário, sobre produtos;
► Subsídios (subvenções, empréstimos subsidiados, incentivos fiscais etc.);
► Sistema de devolução de depósitos; sistema de consignação (sobretaxa
para produtos potencialmente poluidores, caso não haja a poluição, a taxa
é reembolsada);
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► Seguro ambiental obrigatório;
► Sustentação de mercados (manutenção e criação pelo governo de mercados para resíduos industriais);
► Mercado de “direitos de poluição”;
Incentivos financeiros para tecnologia “limpa”.

10.1.1 Taxas e Tarifas
Taxa ou tarifa é o valor pago pela poluição de modo a internalizar a externalidade, isto é, considerar o custo ambiental no preço final.
Os principais tipos de taxas e tarifas utilizados como instrumentos econômicos dentro de uma política ambiental são:
► Taxas sobre efluentes (cobrança por unidade de lançamento de determinados poluentes no meio);
► Taxas e tarifas sobre o usuário (pagamento pelos custos de tratamento
público ou coletivo de determinado recurso, exemplo água potável);
► Taxas sobre produtos (incidem sobre o preço de produtos que geram poluição no momento da sua produção e/ou consumo ou para os quais tenha
sido implementado um sistema de remoção).
Adicionalmente às taxas e tarifas, existem os seguintes instrumentos econômicos de política ambiental:
► Subsídios (subvenções, empréstimo subsidiados e incentivos fiscais);
► Criação de mercados ambientais.

10.1.2 Mercados Ambientais
Os mercados ambientais, segundo Ribas (2008), são ferramentas que podem ser utilizadas como instrumentos econômicos ambientais, exemplo:
Licenças de poluição negociáveis (Créditos de Redução de Emissão CRE) - Instrumento de mercado via quantidade e não via preço (custo). O
governo determina o nível máximo de poluição agregado permitido e divide-o em cotas (direitos/licenças).
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Exemplo: Mercado de Crédito de Carbono, o qual é uma ferramenta para
a redução dos gases do efeito estufa (GEE), o que acarreta um valor monetário à poluição. Os países desenvolvidos, de acordo com o Protocolo de Kyoto, têm cotas máximas que podem emitir. Assim, aqueles países ou indústrias
que não conseguem atingir as metas de reduções de emissões, tornam-se
compradores de créditos de carbono. Por outro lado, aquelas indústrias que
conseguiram diminuir suas emissões abaixo das cotas determinadas, podem
vender o excedente de "redução de emissão" ou "permissão de emissão"
no mercado nacional ou internacional.
Quadro 10.1: Formas de regulamentação da comercialização das Licenças
de Poluição Negociáveis
Política de compensação

em áreas consideradas “sujas” admite-se a entrada de novas empresas poluidoras ou expansão das antigas desde que adquiram CREs de empresas
já existentes na área.

Política da bolha

trata de múltiplos pontos de emissão (mesmo poluente) de uma planta
poluidora existente em determinada área como se estivessem envoltos
numa bolha. Controla-se o total de emissões de cada poluente. Os poluidores têm liberdade para montar o mix de pontos de descarga “sujos”
e “limpos” que melhor lhes convier, desde que cumprido o padrão de
emissão total da bolha.

Política de rede ou de emissão líquida

permite a empresas já existentes que queiram promover alguma reestruturação ou expansão escapar dos controles mais rigorosos que incidem
sobre novas fontes poluidoras, desde que o aumento líquido das emissões
(podendo descontar os CREs obtidos em outros pontos da planta) esteja
abaixo de um teto estabelecido.

Câmara de compensação de emissões

permite às empresas estocar CREs para subsequente uso nas políticas de
compensação, bolha e rede ou vendê-los para terceiros.

Fonte: Elaborado pelos autores.

10.1.3 Seguro ambiental obrigatório
Criação de um mercado no qual os riscos de penalidades (multas, indenizações) por danos ambientais são transferidos para as companhias de seguros.
Os prêmios refletiriam os prováveis riscos ambientais da atividade e os controles de poluição necessários. A busca de prêmios mais baixos atua como
um incentivo para o agente poluidor reestruturar sua atividade a fim de
torná-la menos ofensiva ao meio ambiente.

10.1.4 Sustentação de mercados específicos
Manutenção e/ou criação pelo governo de mercados para resíduos industriais potencialmente rentáveis, que podem ser reciclados a baixo custo ou
diretamente reutilizados por intermédio de preço mínimo garantido (pelo
governo) ou subsídio no caso de o preço de mercado ficar abaixo de certo
valor.
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O quadro a seguir ilustra os instrumentos que podem ser aplicados na Política Ambiental.
Quadro 10.2: Instrumentos da Política Ambiental
Regulamentos e Sanções

Taxas, Impostos e Cobranças

Criação de Mercado

Intervenção de Demanda
Final

Legislação da Responsabilização

Exemplos Gerais
Padrões
O Governo restringe a natureza e a quantidade de poluição
ou de uso de um recurso
para poluidores individuais
ou usuários do recurso. O
cumprimento é monitorado e
sanções aplicadas ao descumprimento.

Cobranças por Uso ou
Emissão
O governo estabelece cobranças de poluidores individuais
ou usuários de um recurso
baseado na quantidade de
poluição ou de uso de recurso
e na natureza do meio receptor. A taxa é alta o suficiente
para criar um incentivo à
redução de impactos.

Licenças comercializáveis

Selos Ambientais

O governo estabelece um
sistema de licenças de poluição ou de licenças de uso de
um recurso comercializável.
O órgão ambiental leiloa
ou distribui e monitora o
cumprimento das licenças.
Os poluidores ou os usuários
do recurso comercializam as
licenças a preços de mercado
não controlados.

O governo apoia um
programa de rotulação que
exige que se divulguem as
informações ambientais sobre
produção e disposição final.
Aplicam-se selos ambientais
aos produtos “Ambientalmente saudáveis”.

Legislação da
Responsabilidade Estrita
O poluidor ou o usuário do
recurso é obrigado a pagar às
partes afetadas por quaisquer
danos. Estas recebem indenizações através de litígios ou
do sistema judiciário.

Vantagens e Desvantagens
- Requer muita regulação.
- Baixa eficiência econômica.
- Longas e dispendiosas
disputas judiciais.
- Não gera receita fiscal.
- Implementação imediata.

- Requer pouca regulação.
- Alta eficiência econômica.
- Necessidade de legislação
específica para superar restrições fiscais.
- Gera receita fiscal/problemático para as atividades
governamentais.
- Implementação demorada.

- Padrões de emissões.
- Licenciamento para atividades econômicas e relatório de
impacto ambiental.
- Restrições ao uso do solo.
- Normas sobre o impacto
da construção de estradas,
oleodutos, portos ou rede de
comunicação.
- Diretrizes ambientais para o
traçado das vias urbanas.
- Multas sobre vazamentos
em instalações de armazenagem situadas no porto ou
em terra.
- Proibições aplicadas a
substâncias consideradas
inaceitáveis para os serviços
de coleta de resíduos sólidos.

- Taxas por não cumprimento
da legislação ambiental.
- Tributos convencionais colocados sob ótica ambiental.
- Royalties e compensação
financeira para a exploração
de recursos naturais.
- Bônus de desempenho para
padrões de construção.
- Impostos afetando as
opções de transporte intermodal.
- Impostos para estimular a
reutilização ou reciclagem de
materiais problemáticos.
- Cobrança por disposição de
resíduos sólidos em aterro
sanitário.
- Cobranças pelo uso de um
recurso natural.

- Requer pouca regulação.
- Muito alta eficiência econômica/Alta adesão.
- Necessidade de legislação
sobre os direitos de propriedade.
- Não gera receita recorrente/
transferência de renda entre
os agentes econômicos.
- Implementação demorada.

- Requer pouca regulação.
- Alta eficiência econômica.
- Normas autoimpostas.
- Necessita subsídio.
- Implementação demorada.

- Requer pouca regulação.
- Moderada Eficiência
econômica.
- Legislação geral/Dispendiosas disputas judiciais.
- O governo é um possível
litigante/Discrimina os pobres.
- Implementação demorada.

Exemplos Específicos de Aplicações Urbanas
- Licenças comercializáveis
para os direitos de captação
de água e para a emissão
poluidora na água e no ar.
- Desapropriação para a
construção incluindo “Valores
Ambientais”.
- Direitos de propriedade
ligados aos recursos potencialmente impactados pelo
desenvolvimento urbano.
- Sistemas de depósito/reembolso para resíduos sólidos
de risco.

- Rotulação de produtos de
consumo referente a substâncias problemáticas.
- Educação para a reciclagem
e a reutilização.
- Legislação sobre a
divulgação exigindo que
os fabricantes publiquem a
geração de resíduos sólidos,
líquidos e tóxicos.
- Lista negra dos poluidores.

- Compensação de danos.
- Responsabilidade legal por
negligência das empresas e
das autoridades ambientais.
- Responsabilidade legal por
negligência das empresas e
das autoridades ambientais.
- Bônus de desempenho de
longo prazo para riscos possíveis ou incertos na construção
de infraestrutura.
- Exigências de “Impacto
Líquido Zero” para o traçado
de rodovias, oleodutos ou
direitos de passagem de
serviços públicos e passagens
sobre águas.

Fonte: MOTTA; RUITENBEEK; HUBER, 1996.
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Atualmente, os instrumentos econômicos são vistos como os principais meios
de correção das deficiências do mercado. Isto porque quando o mercado for
incapaz de regular, via preço, o consumo dos bens naturais, a intervenção
pública se faz necessária.
Um exemplo de uma falha de mercado ocorre quando os custos dos bens e
serviços não refletem o ônus social total (recursos naturais), dado as chamadas externalidades negativas (poluição ambiental).

Figura 10.2: Poluição ambiental
Fonte: http://problemasdoambiente.blogspot.com.br/

A poluição ambiental é vista como uma externalidade negativa porque, ao
não ser incorporada devidamente via preços ao Mercado, faz com que a
Economia se afaste do ponto “Ótimo de Pareto” (o poluidor maximiza seus
lucros, mas o nível máximo de satisfação geral dos agentes não é atingido).
Os economistas sugerem, alternativamente a intervenção governamental via
instrumentos de comando e controle, a adoção de mecanismos de mercado
(instrumentos econômicos), de modo a simular um “preço” da degradação ambiental que os poluidores devem incorporar aos seus custos privados, ou seja,
acabam por “internalizar” as externalidades negativas (poluição ambiental).
Quando se pensa em uma Gestão Ambiental efetiva a nível coorporativo, é
preciso atentar às Políticas Ambientais Voluntárias, pois podem ser consideradas um importante instrumento econômico.
A Política Ambiental Voluntária está condicionada ao emprego de sistemas
(Qualidade Total/política ambiental) e normas de garantia da qualidade ambiental (normas da série ISO 14.000) ou, ainda, processos de certificação
ambiental (Selo Verde e Certificação Florestal, por exemplo).
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Resumo
O governo tem tentado inibir de forma enfática a degradação ambiental e os
instrumentos econômicos ambientais utilizados vêm cumprindo esse papel
através de taxas, tarifas, subsídios, licenças negociáveis etc.
Para saber mais sobre
“Instrumentos de Comando
e Controle”, acesse: http://
www.ecoeco.org.br/conteudo/
publicacoes/encontros/ii_en/
mesa1/3.pdf.

É notório que, no Brasil e no mundo, por vezes a Lei não se cumpre em virtude de influências de grupo de interesses e custos administrativos elevados.
Notamos que cada item que vimos nesta aula reflete direta ou indiretamente
no bolso do empresariado, seja no caixa ou no resultado financeiro da empresa. Seria uma forma de “punição ou de crédito monetários”.

Atividades de aprendizagem
1. Qual o objetivo dos Instrumentos Econômicos Ambientais?

2. Na sua opinião, os Instrumentos Econômicos Ambientais são eficazes? Por quê?

e-Tec Brasil
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Aula 11 – Contabilidade
Nesta aula, abordaremos um breve contato com a ciência contábil
convencional, seu conceito, sua importância, sua história e evolução e o objetivo de sua existência.

Figura 11.1: Contabilidade ambiental
Fonte: http://www.meioambienteecidadania.com.br/

11.1 Conceito de Contabilidade
Segundo Hilário Franco (1996), contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos gastos nele ocorridos, com o fim de fornecer
informações sobre sua composição e variações, bem como sobre o resultado
econômico e decorrente da gestão da riqueza patrimonial.
A contabilidade é uma prática que existe desde o princípio da civilização e
sempre teve como função registrar os aspectos qualitativos e quantitativos
de operações comerciais ou mercantis, tornando-se uma ferramenta perfeita
de gestão, pois traz nesses registros toda a história de uma empresa, desde
a sua constituição.
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11.2 Origem, História e Evolução Contábil
A origem da contabilidade está diretamente ligada à necessidade do homem de registrar e proteger seu patrimônio e
sabendo-se que o ser humano sempre foi possessivo e protetor, utilizava a contabilidade, ainda que muito rudimentar,
para registrar contar e controlar suas posses.
Imagine o homem pré-histórico que sai em grupo para a
caça. Como que ele registra quantos animais o grupo abateu, quantos integrantes há no grupo e como fazer a divisão
da carne?
A história nos conta das diversas pinturas encontradas em cavernas, de animais e homens se enfrentando em batalha. SeFonte: http://kakaortega.blogspot.com ria a quantidade de homens e animais desenhados a maneira
encontrada para se fazer a contagem? Seriam as diversas batalhas registradas
através do desenho, uma técnica de controlar quantas vezes os participantes
ou famílias estiveram presentes para ajudar na sobrevivência da comunidade?
Figura 11.2: Cotidiano do
homem pré-histórico

E o homem evoluiu. Já não sobrevivia mais somente da caça, observando a
natureza, começou a descobrir que os frutos e raízes poderiam ser cultivados. - Ora, se a fruta amadurece no pé, cai e sua semente ali mesmo germina gerando uma nova árvore e produzindo o mesmo fruto, provavelmente
essas sementes da fruta madura vão também germinar em outro lugar. Descobriu também que poderiam domesticar animais e criá-los em cativeiro,
servindo como alimento ou ajudando na locomoção e na caça. E com essas
novas descobertas do homem, ele começa a produzir o próprio alimento. E
o excedente, o que fazer?
Percebe que sua produção é mais que o necessário para sua família e o mesmo estava acontecendo com outras pessoas da comunidade. Tem então, a
brilhante ideia de trocar seus produtos por aquilo que ainda não tem, mas
que o seu vizinho tem sobrando. Aí surge o “Escambo” e com ele a necessidade ainda maior de controlar seus pertences. Quantos animais tinham e de
quanto e de quais precisava e o quanto de sua produção poderia ser trocada
sem comprometer a sua subsistência?
Percebe ainda que pode obter lucros nessas negociações, possibilitando a
aquisição de bens materiais. Ferramentas, vestimentas e terras, ampliando
seu rebanho e suas plantações, criando a necessidade de mão de obra para
cuidar de tudo isso.
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Com toda essa evolução, o escambo já não atende e não supre a nova realidade. Surge então a moeda como instrumento monetário de troca e reserva
de valor e aumenta ainda mais a necessidade de controle das posses, pois
antes, se um cavalo podia ser trocado por uma ovelha, agora quantas moedas compravam qualquer um desses animais?
E o tempo passou, novas técnicas e métodos foram sendo adaptadas a cada
época, até que surge um grande estudioso chamado Luca Pacioli, aprimorando e divulgando o método das partidas dobradas, que consiste em alguns métodos que veremos a seguir.

11.2.1 Método das partidas dobradas
O método das partidas dobradas, único método usado até os dias de hoje,
consiste em balancear todo e qualquer lançamento contábil, ou seja, para
cada lançamento a débito, deverá haver um ou mais lançamentos a crédito
cuja soma deverá se igualar ao débito.

11.2.2 Débito e Crédito
Débito e crédito são termos técnicos utilizados no meio contábil, portanto
não há que se confundir o popular débito com “dívida” e crédito com “direito a receber”.
Débito é aquilo que pertence à empresa (bens e direitos), enquanto que crédito é a origem, a procedência desses bens e direitos.
Para facilitar o entendimento, imaginemos uma operação efetuada por uma
determinada empresa. Observem o exemplo abaixo:
A empresa Tem de Tudo S/A, adquiriu a prazo, máquinas e equipamentos
para aumento da sua capacidade produtiva no valor de R100.000,00. Então,
vamos registrar na contabilidade essa operação?
Quadro 11.1: Débito e Crédito
Débito ativo

Crédito passivo

Máquinas e equipamentos: R$100.000,00

Fornecedores a pagar: R$100.000,00

Total ativo: R$100.000,00

Total passivo R$100.000,00

Fonte: Elaborado pelos autores.

O quadro anterior exemplifica como são registradas as operações de
uma empresa através do método das partidas dobradas. Observem que o
mesmo valor do débito (máquinas e equipamentos que agora pertencem à
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empresa) corresponde também ao do crédito (que se originou da compra
desses produtos de um fornecedor qualquer), demonstrando também que
um lançamento foi para o ativo e outro para o passivo.

11.2.3 Ativo e Passivo
Ativo e passivo são os principais elementos que compõem o mais importante
relatório contábil: O Balanço Patrimonial.
O Ativo compreende todos os bens e direitos da entidade e o Passivo representa a origem dos recursos advindos de terceiros, ou seja, as obrigações.
Para ilustrar, veja o quadro a seguir que exemplifica, de forma sintética, a
estrutura de um balanço patrimonial com suas contas de ativos e passivos.
Quadro 11.2: Ativo e Passivo
Ativo: bens e direitos
Valores em caixa e bancos

Passivo: obrigações
Fornecedores, impostos, aluguel, luz, água, telefone,
salários etc.

Valores a receber
Imóveis, veículos, investimentos etc.
Investimentos

Lucro ou prejuízo

Total ativo

Total passivo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para saber mais sobre a “História
e Evolução da Contabilidade”,
acesse:
http://www.
portaldecontabilidade.com.br/
tematicas/historia.htm.

A contabilidade continua avançando, medidas vêm sendo tomadas no sentido de padronizá-la no mundo todo, pois cada país tem sua maneira e seu
formato próprio de tratar determinadas operações e apresentação de relatórios. Essas medidas estão acontecendo em virtude da rápida globalização
nos mais diversos setores.

11.3 Objetivo
Permitir, a cada grupo de usuários, a avaliação da situação econômica e
financeira de uma determinada entidade, pública ou privada, mediante a
compilação dos registros antes efetuados através de relatórios específicos
que demonstrarão o passado, o presente e, possivelmente o futuro dessa
entidade.
Na análise dos relatórios contábeis, serão considerados sempre dois ou mais
períodos, ou seja, há de se ter como parâmetro informações de como era a
“saúde” dessa entidade e de como ela está agora.

e-Tec Brasil

66

Noções de Economia do Meio Ambiente

11.4 Usuários da Contabilidade
Os usuários desses relatórios contábeis são os interessados em ver como está
a “saúde” de determinada entidade. São eles:
✔ Sócios, gerentes e administradores: A essas pessoas cabe a tomada de
decisões, seja para investimentos, redução de gastos (custos de produção,
corte de pessoal, despesas em geral), aumento/redução de capacidade produtiva, formação de preços etc.
✔ Investidores e acionistas: Os relatórios mostrarão se haverá retorno ao
investir dinheiro, equipamentos ou pessoal nesta entidade.
✔ Instituições financeiras: Entram aqui os bancos e financeiras. Será através da análise minuciosa de relatórios que se concluirá se a entidade terá
capacidade de pagamento no caso de liberação de crédito (dinheiro ou financiamento de máquinas, equipamentos e imóveis).
✔ Governo: O governo quer saber da vida da empresa pelos seguintes motivos:
• Estatísticos: Informar o número de empregados, a capacidade produtiva, mercantil e financeira.
• Tributários: Informar o resultado financeiro, para fins de apuração dos
tributos federais, estaduais e municipais.
Os sindicatos, ONGs, fornecedores, clientes e avaliadores de crédito (Serasa)
também podem ser considerados como usuários dos relatórios emitidos pela
contabilidade.
Atualmente, os profissionais da contabilidade são orientados, normatizados
e fiscalizados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, sendo representado em cada Estado pelos Conselhos Regionais de Contabilidade – CRC.

Resumo
A contabilidade tem muito mais a apresentar, porém o objetivo desta aula foi
dar ao aluno a noção do universo contábil.
Vimos que ela surgiu da necessidade do homem em registrar e controlar
seu patrimônio e com o passar do tempo foi evoluindo e se modernizando
e novos critérios foram sendo adotados para otimizar sua produção, cujo
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objetivo é o de permitir que as pessoas interessadas possam avaliar a saúde
econômica e financeira de determinada entidade, mediante a análise de relatórios por ela fornecidos.

Atividades de aprendizagem
1. Analisando o conteúdo desta aula, você acredita que a contabilidade
está presente no seu dia a dia? De que maneira isso acontece?

Anotações
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Aula 12 – Contabilidade Ambiental
Nesta aula veremos que a modernidade tornou necessário contabilizar o meio ambiente como sendo parte de uma empresa,
considerando que algumas atividades geram custos ambientais.
Iniciaremos aqui os preceitos da Contabilidade Ambiental.

Figura 12.1: Gestão e Sustentabilidade
Fonte: http://www.rededeartigos.com.br

A contabilidade moderna compreende organizar, registrar e analisar os eventos internos e externos das empresas de qualquer natureza, que compreendem as relações entre comprar e vender, imobilizar e desmobilizar o capital,
estabelecer relações entre parâmetros que mensuram o desempenho econômico e financeiro de um negócio.
Portanto, a contabilidade convencional é considerada atualmente como
sendo um sistema de informações que tem como objetivo auxiliar o gerenciamento das empresas, observando as relações internas e externas, fomentando informações de ordem econômica, financeira, de produtividade e
desempenho que geram do negócio.

12.1 Conceito
A contabilidade ambiental, por sua vez, é uma especialização da contabilidade convencional e trata de organizar, registrar e analisar os eventos internos
e externos pertinentes às ações que envolvem relações com o meio ambiente e os recursos naturais, inseridas nas práticas de uma empresa ou negócio.
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12.2 Origem
A partir dos anos 70 a sociedade começa a ter consciência e a se preocupar
com o meio ambiente e com a possível escassez dos recursos naturais. Vários
eventos de cunho regional e mundial começam a se realizar no intuito de
se fazer conhecer e de se estudar maneiras de minimizar os impactos que o
crescimento econômico poderia provocar.
Buscavam-se, então, meios de provocar a sustentabilidade e uma das ferramentas criadas foram a ISO 14000, normas que visam o manejo ambiental,
certificando a empresa “amiga do meio ambiente”.
Em fevereiro de 1998, foi divulgado um relatório financeiro e contábil sobre
passivo e custos ambientais por um grupo de especialistas em contabilidade
internacional, fazendo com que a contabilidade convencional se ramificasse,
originando assim, a contabilidade ambiental.

12.3 Objetivo
A contabilidade ambiental tem o objetivo de registrar as transações da empresa, considerando especialmente aquelas que de alguma forma impactam
o meio ambiente, seja de forma positiva ou negativa e que afetam a posição
econômica, financeira e de competitividade do negócio, fornecendo informações claras e objetivas a seus usuários.
Na prática da contabilidade ambiental deve assegurar:
✔ Os custos e relações de impactos ambientais, positivos (ativos) e negativos
(passivos), estejam registrados e contabilizados em acordo com princípios
contábeis e práticas usuais e aceitas;
✔ O registro analítico do desempenho ambiental seja transparente e acessível a todos da estrutura de gestão que necessitem de tais informações, assim
como um elemento de verificação do desempenho geral do negócio.
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12.4 Custos Ambientais
Na contabilidade convencional, custo é todo esforço
econômico aplicado na produção de bens ou serviços, o qual será somado a outros fatores na formação
do preço de um determinado produto.
O conceito de Custo Ambiental ainda não foi bem
definido, no entanto, podemos dizer que é aquele
que surge da soma do custo de produção, como vimos acima, mais os prejuízos ambientais causados
pela sua atividade.
Portanto, a contabilidade ambiental compreende o
registro de forma dinâmica dos custos ambientais Figura 12.2: Custos ambientais
que devem ser considerados nos relatórios contábeis Fonte: http://www.usp.br/
como transações específicas e que são denominados custos internos.
O reconhecimento e a mensuração de custos ou eventos que não são absorvidos pela empresa, são definidos como custos externos. A definição de
custos internos e custos externos não é estática, pois a legislação e outras
medidas podem impor uma obrigação para a empresa de forma a alterar a
relação entre tais custos.
Um exemplo é a taxa que uma empresa de grande porte paga para o esgoto
sanitário que é recebido pela entidade municipal, o que caracteriza um custo
externo, porém de ordem contábil simples, apesar de ser sobre o tratamento
de resíduos. A partir de um dado momento, por um dispositivo legal municipal, fica determinado que as empresas de grande porte deverão ter a
própria estação de tratamento de esgoto sanitário. Nesta posição o custo
de tratamento passa de custo externo para custo interno, na contabilidade
ambiental.
Entretanto, muitos estudiosos do assunto vêm tratando o custo ambiental
com uma externalidade, ou seja, como custo externo. Olhando pelo prisma da
externalidade, vale ressaltar dois aspectos no mesmo contexto: A Utilização
do Bem Comum e Custo Social.

12.4.1 Utilização do Bem Comum
Considera o meio ambiente como um bem coletivo pertencente a todos,
onde todos podem usufruir. E aí é que vem o problema, se todos podem
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usar, empresas particulares também podem, gerando com isso, um custo
externo.
Para melhor visualização desse tipo de custo, imaginemos uma empresa instalada à beira do mar que tem por atividade a criação de frutos do mar,
utilizando a água, que é um bem comum e não paga sequer pelo transporte
dessa matéria prima.
Segundo Motta (1998), os serviços ou bens que são fornecidos pela natureza não tem preço, porém isso não significa que não possam ter valor econômico, no entanto, esse é um feito de extrema dificuldade e complexidade.

12.4.2 Custo Social
É considerado Custo Social, qualquer ato ou processo que provoque danos
ou alterações ao meio ambiente e que o responsável não esteja pagando
diretamente por isto, gerando um custo ambiental à sociedade.
De acordo com Ribeiro (1992), o custo social expressa os sacrifícios impostos
à sociedade para que o processo produtivo se concretize, onerando a população pelo custo monetário do produto em si enquanto bem de consumo,
assim como pelos encargos decorrentes dos resíduos expelidos na natureza.
Para ilustrar, vamos imaginar uma mineradora de carvão que afeta a vegetação e a utilização de grande volume de água gerando grande alteração
na estrutura física e local de toda a região. A exploração do carvão gera
também uma grande quantidade de resíduos, o que muitas vezes são depositados de forma incorreta ao redor da mina, possibilitando vazamentos
que contaminam as águas superficiais e subterrâneas, provocando grandes
danos financeiros e econômicos à população vizinha, acarretando o deslocamento de muitos moradores para uma região menos afetada.
Para saber mais sobre Mineração
de Carvão, acesse: http://www.
saofranciscovivo.com.br/
impactos_mineracao.

Concluímos neste exemplo, que os únicos que pagam financeiramente e
em qualidade de vida são os moradores vizinhos, e a mineradora jamais irá
registrar esses custos na sua contabilidade.

Resumo
Esta aula demonstrou bem o que sempre se vê nos noticiários: As grandes
empresas, por mais que sejam fiscalizadas, estão sempre se descuidando do
patrimônio social, desmatando, poluindo e degenerando, deixando a sociedade pagar a conta. Essa conta é paga através do desembolso financeiro,
a exemplo dos moradores que se mudaram da vizinhança da mineradora,
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da qualidade de vida, pois várias doenças surgem originadas da poluição e
contaminação e o que falar então da perda de espécies da fauna e da flora?
Verificamos que contabilidade ambiental é dinâmica e tem a capacidade de
apoiar a gestão de um negócio tanto quanto o processo contábil padrão,
com o devido registro dos custos internos e externos, onde por vezes, o custo externo passa a ser interno, arbitrados pelas leis ambientais.

Atividades de aprendizagem
1. Na sua opinião, os danos causados ao meio ambiente, entendidos como custos externos, devem ser registrados na contabilidade da empresa? Por quê?

Anotações
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Aula 13 – A Aplicação da
Contabilidade Ambiental
O objetivo desta aula é tratar da necessidade em aplicar a contabilidade ambiental nas empresas, bem como dos obstáculos e
resistências encontrados por grande parte das entidades.

Figura 13.1: Um Olhar para o Futuro
Fonte: http://www.bndesign.blogger.com.br/

No mundo, principalmente nos países desenvolvidos, a preocupação com
a exploração desmedida dos recursos naturais tem sido tema de discussão
entre todos os setores econômicos, inclusive no meio contábil, que vem estudando meios, técnicas e aprimorando ideias no sentido de contabilizar de
maneira confiável e transparente o meio ambiente como sendo parte das
empresas.
No Brasil, para a gestão dos impactos ambientais das atividades empresariais
de qualquer natureza, há a necessidade de ser compreendida a importância
das questões pertinentes ao meio ambiente. Isto requer uma mudança na
forma de pensar dos gestores, dos acionistas, dos colaboradores, dos fornecedores, dos consumidores e da sociedade em geral.
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13.1 A Necessidade da implantação
O fato é que as empresas e seus gestores, assim como a cadeia produtiva ou
de serviços, têm como principal preocupação a competitividade e a competência sobre ganhos, o lucro, sem compreender que atualmente o componente meio ambiente faz parte do contexto das corporações.
Entretanto, está crescendo o consenso sobre a implementação da contabilidade ambiental como parte necessária para uma gestão que tem como premissa a sustentabilidade dos processos. Tal posição é decorrente dos apelos
das diversas correntes de pensamento sobre a visão dos empreendedores,
governos e sociedades para o século XXI, cujo desafio é alinhar as necessidades humanas com a capacidade de produzir e manter uma relação de alta
eficiência e capacidade de conservação dos recursos naturais.
Os adventos pertinentes às questões globais que ocorreram nas últimas duas
décadas, tais como a ECO’92, Protocolo de Kyoto, Rio + 10, e outros, disseminaram a necessidade de comprometimento de governos, empresas, sociedades e de cada indivíduo para as questões ambientais e a salvaguarda
do planeta. Neste sentido, no Brasil, uma crescente adequação institucional
e legal vem ocorrendo desde a década de 80, notadamente com a criação
do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, do IBAMA – Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, assim
como a adequação da legislação ambiental.

Figura 13.2: Questões globais
Fonte: http://revistaicone.com/
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Estes fatos impuseram a necessidade das empresas registrarem, controlarem
e analisarem o seu comportamento ambiental, sendo a principal ferramenta
a contabilidade ambiental.

13.2 Finalidades
A transparência dos dados ambientais pode ser utilizada com a finalidade
de atender interesses diversos, tanto para os acionistas, os gestores, os colaboradores, os fornecedores, os consumidores, o mercado em geral, quanto
para organizações fiscalizadoras ou entidades regulamentadoras, sendo ainda ferramenta para prestação de contas à sociedade a fim de:
► Demonstrar a capacidade da empresa para gerir as questões ambientais
em seus processos, como componente estratégico do negócio;
► Demonstrar o progresso e ganhos ambientais ao longo de períodos, podendo ser tal ganho convertido em diferencial competitivo frente ao mercado e a concorrência;
► Demonstrar os potenciais riscos ambientais e a capacidade de minimização ou controle de processos para os acionistas, parceiros de negócio,
entidades fiscalizadoras e outros interessados.

13.3 Resistências e Obstáculos
No Brasil a contabilidade ambiental vem sendo gradativamente implementada, sendo nas grandes empresas mais estruturadas e adaptadas a esse novo
contexto. Porém há uma enormidade de empresas de médio e pequeno
porte que ainda resistem a trabalhar com a contabilidade ambiental devido
aos seguintes aspectos:
► Resistência em revelar o impacto de suas ações ou atividades no meio
ambiente, camuflando a visão real do desempenho ambiental do negócio;
► Pouca habilidade gerencial para a estruturação de uma contabilidade
mais especializada, não provendo dados que permitam precisão e consistência para análise de desempenho tempo a tempo e/ou comparativo com
empresas do mesmo setor;
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► Não há determinação especifica de procedimentos e metas ambientais,
de forma a não haver possibilidades de registros adequados e lançados separadamente, caso a caso;
► Não há interesse em registrar adequadamente os passivos ambientais
e seus custos, pois não há cultura técnica e empenho organizacional para
tanto devido à necessidade de camuflar as questões pertinentes ao meio
ambiente.
Além desses fatores, a contabilidade ambiental tem em seu processo métodos específicos implícitos, os quais muitas vezes requer certa especialização
ou conhecimentos mais apurados à respeito do tema meio ambiente com
foco na atividade da empresa. Os principais fatores que dificultam a implementação da contabilidade ambiental são:
► Falta de entendimento sobre quais são de fato os custos ambientais;
► Dificuldade em calcular o valor de um passivo ambiental;
► Resistência em assumir custos/passivos passados para obrigações futuras;
► A incapacidade de absorção e entendimento de ativos ou passivos de vida
longa.
Portanto, a contabilidade ambiental é uma ferramenta ainda nova e necessária para garantir a gestão plena e compatível com os preceitos atuais do
desenvolvimento sustentável e ainda pode ser aplicada como instrumento de
manutenção de uma estratégia competitiva permanente, a qual pode promover o diferencial competitivo do negócio que é ambientalmente correto.

Resumo
O mundo corporativo entendeu que o tema meio ambiente tornou-se uma
arma de competividade e a contabilidade ambiental é a ferramenta que vem
sendo aplicada no intuito de demonstrar à sociedade em geral, através de
relatórios específicos, o interesse dessas corporações em preservação e sustentabilidade, no mínimo de mostrar o que vem sendo feito nesse sentido.
Entretanto, existem algumas empresas que vêm encontrando dificuldades
em implantar essa ferramenta. Essa dificuldade se resume em falta de conhecimento em como valorar e efetuar esse registro contábil e do próprio
conhecimento sobre meio ambiente.
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Há outras empresas, porém, que não têm interesse algum em levar a conhecimento público os seus custos ambientais, sejam eles internos ou externos,
pois temem que a sociedade possa não olhar com bons olhos o impacto de
suas ações ou atividades no meio ambiente.

Atividades de aprendizagem
1. O que está levando as empresas a aplicarem a contabilidade ambiental?

2. Quais os fatores de resistência na aplicação da contabilidade ambiental?

3. Quais as finalidades na implantação da contabilidade ambiental?
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Aula 14 – Ativos e Passivos Ambientais
Nesta aula estudaremos os ativos e passivos ambientais, seus
conceitos, como se originam e as suas composições.
Assim como na contabilidade financeira
convencional, os ativos e passivos representam a forma de valorar aquilo
que tem acumulação de vantagem ou
acumulação de obrigação, para a contabilidade ambiental.
Para melhor explicitar os conceitos seguem definições simplificadas e objetivas:

14.1 A
 tivo Ambiental Conceito
Ativo Ambiental é um recurso controlado por uma empresa ou entidade,
Fonte: http://www.galizacig.com/
que tem imobilização de capital e que
no futuro compreende garantir fluxos de benefícios econômicos diretos ou
indiretos, embasados na eliminação ou minimização dos riscos ambientais
das atividades de rotina, sendo bens da empresa ou entidade que visam a
conservação, preservação, proteção e/ou a recuperação ambiental (exemplo:
estação de tratamento de efluentes ou filtro de redução de emissão de poluentes).
Figura 14.1: Crescimento econômico
global

Os ativos ambientais são decorrentes de ações contingenciais ou de recuperação ambiental, pois assim são imobilizados recursos de forma a mitigar,
minimizar ou neutralizar um impacto ambiental negativo (poluição, contaminação ou degradação).

14.1.1 O
 que registrar como um ativo ambiental?
Recebem essa classificação parte dos estoques destinados à finalidade referida. Tais estoques podem ser compostos por insumos que serão utilizados
diretamente no processo produtivo, com o objetivo de eliminar, durante os
procedimentos operacionais, o surgimento de resíduos poluentes. Podem
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ser itens que serão consumidos pós-operação, de forma a realizar a limpeza
dos locais afetados ou a purificar os resíduos produtivos, como as águas, os
gases, os resíduos sólidos que serão depostos, de alguma forma, no meio
ambiente natural. (RIBEIRO; GRATÃO, 2000).
Desta forma, podemos considerar que itens de estoque utilizados neste processo podem ser ativados como tal, bem como máquinas, equipamentos e
instalações adquiridos para esse fim, gastos com pesquisas para desenvolvimento de novas tecnologias limpas e modernas etc.
O estoque anteriormente citado são as peças de reposição de um determinado equipamento que tem por finalidade a redução de poluentes, acessórios
que esse equipamento venha a receber em função de aperfeiçoamentos e
insumos que serão utilizados para que esse equipamento possa funcionar.
Nos gastos com pesquisas poderão ser registrados os gastos com empresas
que farão estudos de viabilização e/ou desenvolvimento de tecnologias limpas, gastos com engenheiros e técnicos ambientais, gastos com implantação
do sistema de gestão ambiental etc.
Os equipamentos e instalações são os filtros de ar, estação de tratamento de
afluentes, máquinas com tecnologia limpa etc.
Algumas empresas também consideram como ativo ambiental o reaproveitamento de papel, a receita obtida pela venda de lixo reciclável, a economia
de energia elétrica e água etc.
Vale lembrar que o tratamento dado aos ativos ambientais pode ser diferente de uma empresa para outra, considerando os variados processos a que
são submetidos.

14.2 Passivo Ambiental - Conceito

Figura 14.2: Reflorestamento
Fonte: http://modelosdemonografias.com.br/
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Passivo Ambiental é uma obrigação decorrente de ato perturbador ou
degradador do meio ambiente, gerando custos implícitos e necessidade legal, moral ou ética de solução, gerando expectativas de custos imediatos ou
futuros (exemplo: derramamento de óleo diesel de uma transportadora em
um rio ou liberação de esgoto sanitário de uma empresa em rio sem tratamento).
Segundo o Ibracon (Instituto Brasileiro de Contadores), um passivo ambiental é considerado como toda agressão que se pratica contra o meio ambiente
e consiste no valor do investimento necessário para reabilitá-lo.

Para saber mais sobre “Passivo
ambiental”, acesse: http://
www.gestaodecarreira.com.
br/coaching/meio-ambiente/
passivo-ambiental.html

14.2.1 Origem dos recursos
Uma empresa depende de recursos para sua sobrevivência, que pode ser de
origem própria ou de terceiros. Santos et al. (2001) cita alguns exemplos de
origem de recursos.
✔ Instituições financeiras: Empréstimos para desenvolvimento de pesquisas e implantação de gestão ambiental;
✔ Fornecedores: Compra a prazo de equipamentos, insumos e peças;
✔ Governo: Aplicação de multas decorrentes de crimes ou infração ambiental;
✔ Funcionários: Pagamento de mão de obra especializada para implantação
de gestão ambiental;
✔ Sociedade: Indenizações ambientais decorrentes de danos materiais ou à
saúde da população;
✔ Acionistas: Aumento de capital com destinação exclusiva aos passivos
ambientais;
✔ Entidade: Distribuição de parte do lucro para programas ambientais.

14.2.2 Obrigações
Os passivos ambientais compreendem custos, os quais são caracterizados
por obrigações de três modalidades, conforme o quadro a seguir.
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Quadro 14.1: Obrigações dos passivos ambientais
Obrigação legal

Decorrente da imposição legal sobre um ato ou atividade
da empresa, tal como a obrigação de tratar efluentes.

Nesta modalidade, cabe ressaltar também a obrigação
implícita, que advém de algo que já aconteceu, ou seja,
um dano ambiental cometido por uma determinada
empresa que, para não ter a sua imagem agredida em
função deste prejuízo, assume publicamente compromissos socioambientais, ainda que esse dano ambiental não
tenha sido comprovado.

Obrigação construtiva

Decorrente da planificação consciente da empresa e
sua política, ou seja, ato estabelecido em planejamento
e plano de ação por prática padronizada e divulgada
formalmente para o público interno e externo, como por
exemplo, recuperar o fundo de vale do terreno da indústria, uma área de preservação permanente à beira de um
córrego, como campanha de responsabilidade ambiental;

Obrigação equitativa

Decorrente do fato de uma empresa assumir posição de
responsabilidade ambiental frente a uma situação que
não é necessariamente obrigatória, mas que alguém
deverá fazer antes de ser legalmente obrigado, como uma
campanha de limpeza e descontaminação de um terreno
nas cercanias da empresa, por ato espontâneo e mobilização de colaboradores e voluntários, por exemplo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Resumo
Estudamos nesta aula que o ativo ambiental é um recurso controlado por
uma determinada empresa, imobilizando um capital que futuramente pretende utilizar no intuito de garantir benefícios econômicos com a eliminação
ou minimização dos riscos ambientais provenientes da sua atividade e que
podem ser registrados como ativo o estoque, equipamentos, investimento
em pesquisas etc., desde que sejam adquiridos e direcionados para esse fim.
Por sua vez, o passivo ambiental é decorrente de ato agressor praticado contra o meio ambiente, gerando custos imediatos ou futuros, que consiste no
valor do desembolso necessário para a sua recuperação.
Vimos ainda que o recurso desse passivo se origina de capital próprio (sócios
ou da própria entidade) ou de terceiros (bancos, fornecedores, governo etc.)
sendo dividido em três modalidades de obrigações: Obrigação legal, construtiva e equitativa.
Por fim, os passivos ambientais caracterizam obrigações imediatas e antecedem a formação de ativos ambientais no processo da contabilidade ambiental.
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Atividades de aprendizagem
1. Conceitue ativo e passivo ambiental, diferenciando-os.

Anotações
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Aula 15 – Mensuração do Passivo
Ambiental
Vamos tratar nesta aula, de como mensurar os passivos decorrentes dos gastos com o meio ambiente, seja na prevenção,
mitigação, reparação ou no tratamento de áreas afetadas em
função da atividade econômica.

Figura 15.1: Mensurar o Meio Ambiente
Fonte: http://diariodonordeste.globo.com/

Na contabilidade convencional os itens passivos são de fácil mensuração,
visto que grande parte dos gastos é físico, palpável: matéria prima, insumos
utilizados nas máquinas e equipamentos, salários dos funcionários ou remuneração de empresas terceirizadas, tributos calculados sobre as receitas
de vendas ou serviços etc. e quando submetidos à aplicação de métodos de
custeio normalmente aceitos pela legislação.
Para a contabilidade ambiental o ponto mais importante é a capacidade e
forma de registrar o passivo ambiental, ou seja, mensurar tal passivo.
O passivo ambiental deve ser destacado e reconhecido nos relatórios contábeis e financeiros, pois trata de estimativa de compromisso de curto, médio
ou longo prazo.
A mensuração do passivo ambiental é dada pelo orçamento do processo de
mitigação ou recuperação ambiental, ou seja, os custos e recursos envolvidos,
contabilizados em uma única conta de investimento. Para tanto há necessidade do estabelecimento de condutas técnicas e tecnológicas, tais como o que
fazer e como fazer, para então derivar os valores de custos pertinentes.

87

e-Tec Brasil

15.1 Contingências passivas
Uma forma padrão de lançar tais passivos é a determinação de contingências que caracterizam o que poderia ser um evento de ocorrência provável.
Quando há dificuldade de ser estimado o valor do passivo ambiental, este
deverá ser provisionado por um lançamento de valor aproximado e este sendo descrito em notas explicativas.
Para o caso de um passivo ambiental que não será liquidado em curto prazo
(alguns meses) é necessário lançar técnicas de medição e composição da planificação orçamentária com aplicação de correção monetária dependendo
do prazo de realização da mitigação ou recuperação ambiental.

ORÇAMENTO DA MÃO DE
OBRA TÉCNICA

PLANO DE AÇÃO PARA
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ORÇAMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS

PASSIVO AMBIENTAL
EM R$

ORÇAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Figura 15.2: Fluxo de contabilização de um passivo ambiental
Fonte: Elaborada pelos autores.

A identificação da denominada contingência surge de uma situação de risco
ambiental potencial em um processo qualquer que haja probabilidade significativa de ocorrência no futuro, independente de prazo. Neste caso o ganho
ou perda para a empresa dependerá do evento ocorrer e da caracterização
de sua emergência para atendimento e solução.
Assim, o passivo contingente ocorre quando existe uma possibilidade real
e provável de que eventuais danos ambientais devam ser solucionados. Essas contingências só transformam-se em passivos ambientais caso realmente
ocorram.
As ações ambientais, sejam ativos ou passivos ambientais, devem ser registradas em separado embora façam referências aos custos pertinentes e
associados e não devem ser relacionados em conta de débito e crédito.
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Como exemplo, vale mencionar as plataformas de petróleo que possuem
gastos prévios para viabilizar o fluxo operacional ambientalmente correto,
assim como investimentos de prevenção futura que significam benefícios,
assim como custos posteriores a operação, como a descontaminação e recuperação ambiental, devem ser vinculados somente no período em que forem
auferidos os benefícios.

15.2 Métodos de Mensuração
Alguns métodos de mensuração podem ser utilizados, em função das dificuldades encontradas para determinar o valor de um passivo. A ONU (Organização das Nações Unidas) indica os métodos chamados de: Preferidos e
Aceitáveis
• Preferido: É o método do valor atual, que considera a quantidade atual
de gastos estimados a curto e longo prazo, tomando por base o valor
da realização das medidas que serão tomadas para mitigar ou recuperar
o meio ambiente, trazido a valor presente na data do fechamento das
demonstrações contábeis;
• Aceitáveis: Segundo Machado (2004), nesse método está inserido o
Custo Atual, que significa determinar no exercício em curso o custo
estimado para realizar as atividades de mitigação ou restauração do meio
ambiente, considerando as condições atuais e vigentes para efetivá-las. A
ONU conceitua esse método de “Previsão de gastos antecipados durante
o curso das operações relacionadas”.
• Due Diligencies: A “Devida Cautela ou Diligência” trata-se de um trabalho metódico realizado por profissionais especializados, cujo objetivo
é identificar aspectos ambientais que estão ou poderão vir a ser afetados
pela atividade da empresa. Esse trabalho normalmente é contratado por
empresas que pretendem captar recursos fora do Brasil.
“O resultado do trabalho da Due Diligencies surpreende muitas vezes o próprio
pessoal da alta administração, que nem sempre consegue controlar
totalmente todos
os riscos inerentes à atividade fim da empresa” (Ribeiro, 1998).
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Para saber mais sobre Due
Diligencies, acesse:
http://www.boletimjuridico.
com.br/doutrina/texto.
asp?id=1153.
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• EIA – Estudos de Impactos Ambientais: Documento que evidencia
possíveis impactos ambientais que a atividade da empresa poderá provocar e que apresenta medidas para a contenção dos mesmos. Neste laudo
técnico visualiza-se um panorama dos investimentos que serão aplicados
e desta forma, mensurá-los.

Para saber mais sobre EIA e
RIMA, acesse:
http://www.bndes.gov.br/
SiteBNDES/bndes/bndes_pt/
Areas_de_Atuacao/Meio_
Ambiente/faq.html.

• RIMA – Relatório de Impactos Ambientais: O Objetivo desse relatório
é relatar o processo operacional previsto no EIA. Também pode ser aproveitado para identificar de imediato o estado dos equipamentos que estão
sendo utilizados no processo, se necessitam de conserto, manutenção etc.

Resumo
Sabemos que a contabilização de ativos e passivos ambientais está se tornando uma arma de competitividade dentre as empresas, entretanto, obstáculos e resistências vêm sendo encontrados no meio do caminho, alguns
porque não querem de fato divulgar seus feitos danosos ao meio ambiente,
outros porque ainda encontram muita dificuldade em mensurá-los.
Evidenciamos nesta aula, alguns métodos de mensuração que podem ser
aplicados na contabilidade ambiental. Os métodos aqui apresentados: Preferido, Aceitáveis, Due Diligencies e EIA/RIMA, são passíveis de atualização
monetária, portanto, antes de adotar qualquer um deles, há que se fazer um
minucioso estudo no sentido de mensurar um passivo ou ativo dentro do
mais próximo possível da realidade econômico financeira.

Atividades de aprendizagem
1. O que você entende por contingência passiva?
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2. Dentro do contexto da Contabilidade Ambiental, o que você entende por
mensuração? Qual ação deve ser tomada no sentido de manter o valor
determinado próximo da realidade?

3. Quais são os métodos de mensuração? Explique cada um deles:

Anotações
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Aula 16 – Relatórios de Contabilidade
Ambiental
A Aula de hoje traz à luz a importância dos relatórios contábeis,
ferramentas que auxiliam os usuários a concluírem e a decidirem
sobre uma série de assuntos através de análises, inclusive os pertinentes aos assuntos ambientais.

Figura 16.1: Relatórios Contábeis
Fonte: http://vladmirfalmeida.blogspot.com

As empresas, públicas ou privadas, têm relação direta com a sociedade e por
isso devem divulgar suas informações financeiras e econômicas. As empresas
de pequeno e médio porte ainda não sofrem essa obrigatoriedade no Brasil,
mas as organizações que têm capital aberto, que negociam suas ações na
Bolsa de Valores, são obrigadas a fazer tal divulgação na imprensa escrita.

16.1 Conceito
Os relatórios de contabilidade ambiental, ou relatórios ambientais, são instrumentos utilizados pelas empresas para descrever e divulgar o seu desempenho ambiental através de dados compilados e transformados em informações que abrangem as relações da empresa e sua atividade com o meio
ambiente.
Dentre os relatórios utilizados, destacam-se o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) e os Relatórios da Administração, entretanto, em janeiro de 2006, a Resolução nº 1003/2004 aprovou
uma norma que trata especificamente do assunto: o Balanço Social.
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16.2 Balanço Social
O balanço social foi criado por uma Resolução do Conselho Federal de Contabilidade em agosto de 2004, entrando em vigor em janeiro de 2006, que
tem por objetivo demonstrar as informações das atividades de uma entidade
e sua relação com a sociedade e com o ambiente em que ela está inserida,
divulgando sua gestão econômico-social, apresentando os resultados de natureza socioambiental.
Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (NBC T 15), entende-se por
informações de natureza social e ambiental:
a) a geração e a distribuição de riqueza;
b) os recursos humanos;
c) a interação da entidade com o ambiente externo;
d) a interação com o meio ambiente.
O balanço social pode ser emitido por empresas de qualquer porte, no entanto o CFC não obriga a elaboração ou divulgação de tal relatório.
Para saber mais sobre “Balanço
Social”, acesse: http://www.
balancosocial.org.br/cgi/cgilua.
exe/sys/start.htm?sid=2

Os relatórios ambientais abordam de forma objetiva, basicamente:
► Políticas ambientais: São os modelos de administração adotados pelas
empresas quanto ao relacionamento meio ambiente x atividade fim;
► Estratégias ambientais: Diretrizes e planejamento gerencial para atingir
determinadas metas ou objetivos. Define-se a situação atual da empresa e
em que situação deseja estar dentro de um determinado período;
► Ações alvos e prioritárias: Quais as ações ou medidas que estão sendo
ou deverão ser tomadas para mitigar ou corrigir impactos ambientais e a
definição das prioridades internas e externas neste sentido;
► Riscos ambientais: Reconhecer e mensurar os riscos ambientais da atividade da empresa, em decorrência de catástrofes naturais ou acidentes;
► Níveis de impactos ambientais saneados: Qual a intensidade do impacto causado pela atividade empresarial. Mensurar se o impacto atinge a
população, a vegetação, as águas e os animais. Demonstrar estatisticamente
como era e como está todo este ambiente neste período;
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► Custos ambientais: Relacionar quais são os custos ambientais e em função de que são assim tratados e ainda, quais custos poderão deixar de existir
se forem seguidas as estratégias pré-determinadas.
A estrutura dos relatórios de contabilidade ambiental varia em conformidade com as normas dos países, mas é embasada em uma referência global
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o qual recomenda
inúmeros pontos centrais de atendimento.
Portanto, trata-se de um instrumento de validação da competência ambiental de uma empresa ou entidade, frente à sociedade, seus acionistas, colaboradores, fornecedores e clientes.
Quadro 16.1: Modelo de Balanço Patrimonial Adaptado
Ativo

Passivo

CIRCULANTE
Circulante Financeiro
Caixa e Bancos
Clientes
Estoques
Circulante Ambiental
Estoques

CIRCULANTE
Circulante Financeiro
Fornecedores
Títulos a Pagar
Circulante Ambiental
Fornecedores
Financiamentos

REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO
Longo Prazo Financeiro
Títulos a Receber
Longo Prazo Ambiental
Estoques

EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO
Longo Prazo Financeiro
Financiamentos
Longo Prazo Ambiental
Financiamentos

PERMANENTE
Permanente Financeiro
Investimentos Financeiros
Ações de outras Cias
Imobilizado Financeiro
Máquinas e Equipamentos
Veículos e Acessórios
(-) Depreciação Acumulada
Permanente Ambiental
Imobilizado Ambiental
Máquinas e Equipamentos
Instalações
(-) Depreciação Acumulada

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Líquido Financeiro
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Patrimônio Líquido Ambiental
Reservas p / Preservação do Meio Ambiente

Fonte: Kraemer (2007).

16.3 Alguns Números
Ao final da década de 90 a KPMG, empresa de consultoria e auditoria independente, pesquisou as 100 empresas mais capitalizadas em 12 países e
avaliou 192 relatórios ambientais, tendo as seguintes posições:
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► 69% das empresas relataram seus assuntos ambientais no relatório anual
de contabilidade e desempenho econômico;
► 71% das empresas fizeram menção específica da contabilidade ambiental
e seus números;
► 95% das empresas da Noruega apresentaram a contabilidade ambiental
contra 86% das americanas e 39% da Nova Zelândia.
No Brasil, no decorrer da última década (entre os anos de 1995 até 2005),
as empresas evoluíram conceitualmente com o tema da responsabilidade
ambiental. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT está
havendo uma progressiva transferência de exigências e adaptações devido a
certificação pelas Normas ISO série 14.000, envolvendo grandes empresas e
sua cadeia de negócios.

Resumo
Na contabilidade convencional, os relatórios de contabilidade são obrigatórios para todas as empresas de grande, médio ou pequeno porte, entretanto, essas empresas não precisam divulgar informações de cunho sócio
ambiental nesses mesmos relatórios.
Cabe à administração ter uma visão holística do mundo dos negócios, enxergando nessas informações a possibilidade de lucros, divulgando a preocupação da sua empresa com o meio ambiente e com a sociedade.
Os relatórios ambientais devem conter informações sobre o modelo de administração adotado, as diretrizes e planejamento de metas e objetivos, as
ações e medidas previstas em caso de real impacto ambiental, o reconhecimento dos riscos ambientais de sua atividade em função de acidentes ou
desastres naturais, a intensidade do impacto ambiental em relação à população, à fauna e à flora e a definição e mensuração dos custos ambientais.

Atividades de aprendizagem
1. Os relatórios ambientais devem abordar basicamente quais informações?
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2. Ainda que não sejam obrigatórios por lei, explique por que os empresários devem divulgar os relatórios de contabilidade ambiental?

3. Qual a natureza das informações que deve conter no balanço social?

Anotações
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Aula 17 – Contabilidade Ambiental e
Desenvolvimento Sustentado
O objetivo deste nosso encontro será mostrar as ações que apoiam
o desenvolvimento sustentável e os indicadores de desempenho
ambiental, fruto de dados obtidos dos relatórios contábeis, que
objetivam fazer um encontro de informações de diferentes períodos ou comparar com outras empresas do mesmo setor.

Figura 17.1: Contabilidade ambiental e desenvolvimento sustentado
Fonte: http://eusouempreendedor.wordpress.com/

17.1 O Tripé da Sustentabilidade
O tripé de informações do processo que apoia o conceito do desenvolvimento sustentado que implica em transparência compreende a prática de três
linhas principais de ações, conforme demonstra a Figura 17.2:
► Exposição dos resultados financeiros convencionais: Demonstrar o lucro
obtido no exercício. Aspecto econômico;
► Exposição do relato do desempenho ambiental: Demonstrar os registros
contábeis dos ativos e passivos ambientais. Aspecto ambiental;
► Apresentação das posturas éticas e sociais adotadas no período: Demonstrar a postura da empresa frente aos problemas sociais de qualquer ordem:
desigualdade, cultura, educação etc. Aspecto Social.
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Figura 17.2: O tripé da sustentabilidade
Fonte: Adaptado de http://www.licenciamentoambiental.eng.br

17.1.1 Conceito
O Tripé da sustentabilidade é o conjunto das três colunas que apoiam o
desenvolvimento sustentável. Nele estão contidos os aspectos econômicos,
ambientais e sociais, que sempre devem ser levados em consideração quando o assunto é sustentabilidade e desenvolvimento econômico.
✔ Aspecto Econômico: Trata de assuntos relacionados à produção, distribuição e consumo, objetivando o lucro;
✔ Aspecto Ambiental: O aspecto ambiental está diretamente ligado ao
econômico, onde os assuntos relacionados à obtenção de lucros devem considerar os impactos que causam ou podem causar ao meio ambiente;
✔ Aspecto Social: Este outro aspecto também está diretamente relacionado
ao econômico. Parte do lucro obtido deve ser aplicada de maneira que propicie o bem estar social, em forma de remuneração justa aos funcionários,
ambiente adequado ao trabalho, projetos sociais, investimento em educação, cultura, esportes etc.
Portanto, uma empresa ou negócio que atua de modo a divulgar seus resultados em forma completa e assegura desempenho ambiental cria valor e
tem direcionamento para a sustentabilidade, ou seja, passa a ser mais competitiva para o contexto global atual.
Neste contexto estão os indicadores de desempenho ambiental, derivados
do processo de contabilidade ambiental e de uma gestão estratégica que
considera as questões ambientais inseridas na atividade da empresa.
e-Tec Brasil
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17.2 Indicadores de Desempenho Ambiental
Indicadores de desempenho ambiental são informações resumidas e objetivas derivadas da contabilidade ambiental, em forma de números ou índices
que expressam de forma quantitativa e qualitativa a eficiência e a posição
da empresa ou negócio para as questões ambientais vinculadas aos seus
processos.
Os indicadores de desempenho ambiental permitem comparar empresas e
setores empresariais e podem ser compostos para descrever o desempenho
ambiental das seguintes formas:
► Indicador financeiro relacionado com outro indicador financeiro, como o
passivo ambiental/patrimônio líquido;
► Indicador financeiro relacionado com indicador ambiental, como o nível
de emissão de CO2/unidade de produto produzido;
► Indicador ambiental relacionado com outro indicador ambiental, como
resíduo produzido/recurso energético utilizado.
Os indicadores de desempenho ambiental propiciam, sob determinados parâmetros, apontar pontos críticos e definir uma interpretação concreta da
realidade, fornecendo suporte para a tomada de decisões.
Esses indicadores são referenciais, como já mencionados e também podem
ser denominados de indicadores de ecoeficiência cujo conceito inter-relaciona os desempenhos financeiros e ambientais.

17.3 Ecoeficiência
A Ecoeficiência é alcançada pela produção e entrega de bens e/ou serviços
a preços competitivos e satisfatórios para os consumidores, que garantam a
qualidade de vida, a manutenção do meio ambiente, por processos e procedimentos sustentáveis frente aos recursos naturais em toda a cadeia de
produção e ciclo de vida do produto.
Michelini et al. (2004) e Lehni (2000) mencionam que os principais elementos que podem ser utilizados para melhoramento do grau de ecoeficiência
dentro de uma empresa são: Redução dos consumos de energia e de matéria
prima, redução da emissão de substâncias tóxicas, otimização do uso susten-
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tável de recursos renováveis e aumento da reciclabilidade, prolongamento
do ciclo de vida dos produtos, aumento da intensidade de serviço evitando
desperdícios e agregação de valor aos bens e serviços.
A crença de que esses elementos possam de fato impactar uma melhora nos
processos de produção poderá trazer a implantação de objetivos específicos
agrupando-os de tal maneira que tragam a redução dos impactos ambientais, a redução do consumo de insumos e o aumento do valor do produto
ou serviço.
Foco em melhorias do processo em curto e longo prazo, exigências consistentes, flexibilidade no desenvolvimento de soluções, direcionadores de
aprendizagem e identificação de oportunidades, são fatores, que segundo
Honkasalo (2005), promovem a ecoeficiência nas empresas.

Resumo
A aplicação de técnicas de gestão através da contabilidade ambiental e o uso
de indicadores de desempenho ambiental ou de ecoeficiência são cada vez
mais aceitos e impostos junto às empresas e seus acionistas e gestores. Tais
indicadores são valiosos quando transparentes e claros, ao registrarem ao
longo do tempo o processo evolutivo das empresas e seus negócios.
Outras qualidades importantes requeridas para tais indicadores é a padronização que pode ser desenvolvida e articulada para comparações permanentes e dinâmicas entre períodos de uma empresa, entre empresas e entre
setores da economia.

Atividades de aprendizagem
1. Quais as linhas de ação que apoiam o tripé do processo do desenvolvimento sustentado, implicando em transparência através dos relatórios da
contabilidade ambiental? Explique-as.

2. Em que consiste o tripé da sustentabilidade?
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3. Quais são os três aspectos que formam o tripé da sustentabilidade?

4. Explique Ecoeficiência:
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Aula 18 – Valoração Econômica
Ambiental
Nesta aula, veremos que a valoração de um determinado recurso
natural depende de sua disponibilidade (oferta) e de sua demanda
para o consumo e, embora existam diversos métodos de valoração, a escolha mais apropriada depende da finalidade da mesma.

Figura 18.1: Valoração econômica ambiental
Fonte: http://blogdoambientalismo.com/

Uma economia sustentada é aquela que assegura o uso dos recursos naturais às gerações futuras. Assim, a economia ambiental ou ecológica estabelece relações entre os ecossistemas e o sistema econômico, isto é, agrega
os estudos de ecologia e economia, viabilizando a compatibilidade entre o
crescimento demográfico, o desenvolvimento econômico e a disponibilidade
dos recursos ambientais.
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18.1 Por Que Valorar?
Determinar o valor econômico de um recurso ambiental
é estimar o valor monetário deste em relação aos outros
bens e serviços disponíveis na economia. É sempre necessário equacionar o problema de alocar um recurso natural
limitado perante numerosas opções e/ou necessidades, por
exemplo, a água para geração de energia, abastecimento
público etc.
Neste contexto, é preciso ordenar opções excludentes, isto
é, realizar escolhas econômicas entre o ideal e o real. Por
exemplo, diante de um orçamento limitado é percebido, até
Figura 18.2: O valor das águas
Fonte: Acervo do autor.
mesmo no cotidiano das famílias, quando os indivíduos estão a decidir como gastar sua renda pessoal (KENGEN, 2000; MOTTA, 1998).
Se a soma dos gastos de todas as opções não exceder o total de orçamento
financeiro disponível, então todas as opções poderão ser implementadas.
Entretanto, na realidade, observa-se geralmente o caso inverso: no qual o
total de gastos previstos é maior que o orçamento, ou recurso, disponível.
Dessa forma, será obrigatório escolher um conjunto de opções em detrimento de outro.
Igualmente, ocorre com os recursos ambientais!!!
Quando existe degradação do meio ambiente, por consequência, há uma
diminuição na oferta dos recursos naturais, como a água, por exemplo, o
que afeta a economia, isto é, ficará mais caro o tratamento da água a fim de
atingir a potabilidade.
Embora o uso de recursos ambientais não tenha seu preço reconhecido no
mercado, seu valor econômico existe na medida em que seu uso altera o
nível de produção e consumo (bem-estar) da sociedade.
Quando os custos da degradação ecológica não são pagos por aqueles que
a geram, estes custos são externalidades para o sistema econômico. Ou seja,
custos que afetam terceiros sem a devida compensação.
Muitas atividades econômicas são planejadas sem levar em conta essas externalidades ambientais e, consequentemente, os padrões de consumo das
pessoas são forjados sem nenhuma internalização dos custos ambientais.
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O resultado é um padrão de apropriação do capital natural onde os benefícios são providos para alguns usuários de recursos ambientais sem que estes
compensem os custos incorridos por usuários excluídos.
Além disso, as gerações futuras serão deixadas com um estoque de capital
natural resultante das decisões das gerações atuais, arcando com os custos
que estas decisões podem implicar.
Externalidade: ocorre quando o bem-estar de um indivíduo, ou grupo
de indivíduos, é afetado não só pelas suas próprias atividades de consumo
como também pelas atividades de outros indivíduos.
Internalização: quando o custo de uso dos recursos ambientais é considerado no preço final ao consumidor. Exemplo: cobrança pelo uso da água.

18.2 Bens Públicos

Figura 18.3: O patrimônio público
Fonte: http://www.justicasocial.org.br

18.2.1 Conceito
O Código Civil, no seu artigo 98, conceitua Bem Público como sendo “todos
os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito
público interno, sendo que todos os outros são particulares, seja qual for a
pessoa a que pertencerem”.
Esse mesmo artigo classifica os bens públicos utilizando o critério da destinação. São eles:
Bens de uso comum: São aqueles destinados ao uso indistinto de toda a
população. Ex: Mar, rio, rua, praça, estradas, parques (art. 99, I do CC).
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O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou oneroso, conforme estabelecido por meio da lei da pessoa jurídica a qual o bem pertencer (art. 103 CC). Ex: Zona azul nas ruas e zoológico. O uso desses
bens públicos é oneroso.
Bens de uso especial: São aqueles destinados a uma finalidade específica. Ex: Bibliotecas, teatros, escolas, fóruns, quartel, museu, repartições
publicas em geral (art. 99, II do CC).
Bens dominicais: Não estão destinados nem a uma finalidade comum
e nem a uma especial. “Constituem o patrimônio das pessoas jurídicas
de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma
dessas entidades” (art. 99, III do CC).

Os bens dominicais representam o patrimônio disponível do Estado, pois não
estão destinados e em razão disso o Estado figura como proprietário desses
bens. Ex: Títulos da dívida pública, prédios públicos desativados, estradas de
ferro, etc.
Em linhas gerais, bens públicos são aqueles bens cujos direitos de propriedade não estão completamente definidos e assegurados e, portanto, suas
trocas com outros bens acabam não se realizando eficientemente através do
mercado. Dessa forma, o sistema de preços é incapaz de valorá-los adequadamente.
Já os bens e serviços privados são aqueles em que os direitos de propriedade
são criteriosamente definidos e assegurados, logo a permuta com outros
bens se realiza livremente através de um mercado.
Assim, a definição dos direitos de propriedade desempenha um papel chave
no funcionamento do sistema de preços e, consequentemente, no processo
de valoração dos bens.
Muitos economistas consideram a poluição como um problema que poderia
ser resolvido se todos os recursos naturais fossem propriedade privada (individual ou coletiva), de modo que os proprietários tivessem incentivos para
administrar esses recursos ambientais adequadamente (MOTTA, 1998).
Um bem público pode ser aproveitado por inúmeros indivíduos ao mesmo
tempo (não rivalidade) e, uma vez que um bem público esteja disponível,
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negar seu acesso a um consumidor é proibitivamente dispendioso (não exclusão). No outro extremo, um bem privado puro obedece aos princípios de
exclusão e rivalidade. Estes últimos tendem a ser eficientemente produzidos
pelos mercados.
Calcular um preço pelo uso do recurso quando não há exclusividade de direitos de uso ou de propriedade é uma tarefa difícil.
Desta forma, os preços que não foram considerados o valor de uso do recurso não servem para racionar sua utilização e gerar receitas para sua conservação, resultando em exaustão deste e/ou sua degradação.
Quando a exclusividade não é possível, direitos comunitários de propriedade
podem ser desenvolvidos através de critérios de uso como, por exemplo,
quotas, licenças ou outras regras de uso ou acesso. Embora de difícil aplicação, se estes critérios forem aplicados, será possível gerar níveis de preços
mais adequados.

Resumo
Determinar o valor econômico de um recurso natural é estimar o valor
monetário deste em relação aos outros bens e serviços disponíveis na economia. É sempre necessário equacionar o problema de alocar um recurso
natural limitado perante numerosas opções e/ou necessidades, por exemplo,
a água para geração de energia, abastecimento público etc.
Obviamente que, se existe impacto danoso ao meio ambiente, haverá inevitavelmente a diminuição na oferta desses recursos, como no exemplo acima,
o tratamento da água a fim de atingir a potabilidade se tornará mais caro,
afetando a economia.
Existe um valor econômico aplicado ao uso dos recursos ambientais, ainda
que o mercado não o reconheça e quando o custo por esse uso não é pago
por aquele que o gerou, ele se torna externalidade para a economia, fazendo com que haja apropriação do capital natural onde os benefícios são
usufruídos por alguns e excluídos para outros.
Bens públicos são todos os bens de domínio do Estado, pertencentes às
pessoas jurídicas de direito público, que são classificados quanto à sua destinação em bens de uso comum, de uso especial e bens dominicais.
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Calcular um preço pelo uso do recurso quando não há exclusividade de direitos de uso ou de propriedade é uma tarefa difícil, mas quando são aplicados
critérios de uso como, por exemplo, quotas, licenças ou outras regras de uso
ou acesso, a valoração desses bens torna-se menos difícil.
É sempre bom lembrar que as gerações futuras serão deixadas com um estoque de capital natural resultante das decisões das gerações atuais, arcando
os custos que estas decisões podem implicar.

Atividades de aprendizagem
1. Explique com suas palavras o que é valorar?

2. Na sua opinião, por que se deve valorar os recursos ambientais?

3. O que são bens públicos e qual a sua classificação quanto à destinação?

4. Por que os bens públicos são mais difíceis de valorar do que os bens privados?
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Aula 19 – Valor Econômico Total - VET
Veremos nesta aula os elementos que devem compor a valoração dos recursos naturais, como forma de desmembrar e melhor
compreender os vários componentes associados, especificamente à economia ambiental, onde os diferentes enfoques se concentram em um único valor.

Figura 19.1: A soma dos bens
Fonte: http://www.capebe.com.br/

Existem muitos atributos econômicos de consumo associados à própria existência do recurso ambiental, independentemente do fluxo atual e futuro de
bens e serviços apropriados na forma do seu uso (MOTTA, 1998).

19.1 Conceito
O valor Econômico Total é uma forma de estrutura que auxilia na identificação dos diversos valores que estão ou que possam estar associados aos
recursos naturais.
Esses diversos valores estão desagregados em valor de uso (VU) e valor de
não uso (VNU).

19.1.2 Valor de Uso
Os Valores de Uso podem ser, por sua vez, desagregados em:
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► Valor de Uso Direto (VUD) – Como o próprio nome diz, é quando o
indivíduo se utiliza diretamente de um recurso, por exemplo, na forma de
extração, visitação, recreação, lazer, colheita de recursos naturais (plantas
medicinais e pesquisas), caça, pesca, ou outra atividade de produção ou
consumo direto;
► Valor de Uso Indireto (VUI) – quando o benefício atual do recurso deriva-se das funções ecossistêmicas, como, por exemplo, a proteção do solo,
de bacias hidrográficas e a estabilidade climática decorrente da preservação
das florestas;
► Valor de Opção (VO) – quando o indivíduo atribui valor em usos direto
e indireto que poderão ser optados em futuro próximo e cuja preservação
pode ser ameaçada. Por exemplo, o benefício advindo de fármacos desenvolvidos com base em propriedades medicinais, ainda não descobertas, de
plantas em florestas tropicais.

19.1.3 Valor de Não uso

Figura 19.2: O valor da existência
Fonte: Acervo do autor.

Qual o valor de um ecossistema ou a liberdade de um animal silvestre? Muitos economistas consideram o valor da existência um problema de difícil
solução, pois é comum haver um apelo popular pela preservação de espécies
ou lugares onde, talvez, as pessoas nunca possam vê-los ou visitá-los.
O valor de não uso (ou valor passivo) representa o valor de existência (VE)
que está dissociado do uso (embora represente consumo ambiental) e deriva-se
de uma posição moral, cultural, ética ou altruística em relação aos direitos de
existência de espécies não humanas ou preservação de outras riquezas naturais,
mesmo que estas não representem uso atual ou futuro para o indivíduo.
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Uma expressão simples do valor de existência é a grande atração da opinião pública para salvamento de baleias ou sua preservação em regiões remotas do planeta, onde a maioria das pessoas nunca visitará ou terá qualquer benefício de uso.
O valor de existência pode ainda representar o desejo do indivíduo de manter
certos recursos ambientais para que seus herdeiros, isto é, gerações futuras,
usufruam de usos diretos e indiretos, confundindo-se, pois, com o valor de
opção no caso do recurso preservado venha a ser utilizado economicamente
no futuro (KENGEN, 2000).
Porém, o que importa para o desafio da valoração é admitir que os indivíduos podem assinalar valores independentemente do uso que eles fazem hoje
ou pretendem fazer amanhã.

Para saber mais sobre “Valor
Econômico Total”, acesse: http://
www.simpep.feb.unesp.br/
anais/anais_13/artigos/932.pdf.

Resumo
O Valor Econômico Total está dividido em valor de uso e valor de não uso.
O primeiro sofre ainda, uma divisão que determina certas especificidades
de uso a que estão sujeitos os recursos naturais envolvidos no processo de
valoração, quais são: Valor de uso direto, que é a utilização, de forma direta
desses recursos; Valor de uso indireto está relacionado aos ecossistemas e o
Valor de opção, que o próprio indivíduo atribui para um futuro próximo, em
função dos valores diretos e indiretos.
E temos o valor de não uso, que se resume em atribuir valor a recursos
naturais que está intimamente associado a valores éticos, morais, culturais
etc., respeitando o direito de existência e de preservação de qualquer forma
de vida no planeta, inclusive a de recursos que talvez nunca venham a ser
usufruídos por essa geração.

Atividades de aprendizagem
1. O que você entende por Valor Econômico Total?
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2. De que forma é estruturado o desmembramento do Valor Econômico Total?

3. Explique o que é Valor de Existência.

Anotações
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Aula 20 – Métodos de Valoração
Ambiental
Como já vimos, a valoração ambiental é um tema que tem se
mostrado de difícil compreensão. A presente aula objetiva demonstrar os métodos comumente utilizados.

Figura 20.1: Métodos de valoração
Fonte: http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br

20.1 Análise Custo Benefício (ACB)
Para Motta (1998), a ACB é a técnica econômica mais utilizada para a determinação de prioridades na avaliação de políticas públicas. Seu objetivo é
comparar custos e benefícios associados aos impactos das alternativas de
políticas em termos de seus valores monetários.
Note que benefícios são aqueles bens e serviços ecológicos cuja conservação
acarretará na recuperação ou manutenção destes para a sociedade, impactando positivamente o bem-estar das pessoas.
Por outro lado, os custos representam o bem-estar que se deixou de ter em
função do desvio dos recursos da economia para políticas ambientais em
detrimento de outras atividades econômicas. Os benefícios, assim como os
custos, devem ser também definidos segundo quem se apropria ou sofre
as consequências destes, isto é, identificar beneficiários e perdedores para
apontar as questões equitativas resultantes.
Através da ACB é possível identificar as estratégias cujas prioridades aproveitam, da melhor maneira possível, os recursos ambientais. Isto é, estratégias
cujos benefícios excedem os custos. Dessa maneira, pode-se maximizar os
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recursos naturais disponíveis otimizando assim, o bem-estar social (KENGEN,
2000).
Na ACB as estratégias são ordenadas de acordo com o valor presente dos
benefícios líquidos de cada uma destas (benefícios menos custos descontados no tempo). Essa ordenação permite definir prioridades, adotando primeiro as estratégias cujos benefícios líquidos são mais elevados.
Contudo, para Motta (1998), existe muita limitação neste método de valoração em capturar os valores das funções ecossistêmicas, os quais são instrumentos poderosos para apontar valores de certos serviços ambientais quando percebidos de uma maneira isolada. O conhecimento e a percepção das
pessoas sobre as funções ecossistêmicas são bastante limitados e, assim, as
preferências individuais podem subvalorizar os serviços biológicos.
Apesar disso, o processo de atribuir valores econômicos aos recursos ambientais traz à tona questões socioeconômicas que o critério ecológico ou
ambiental isoladamente não é capaz.
A ACB é um importante método para orientar decisões de investimentos.
A valoração de alguns benefícios de um dado empreendimento em biodiversidade pode ser suficiente para demonstrar que esses benefícios, mesmo
subvalorizados, já estão excedendo os custos.
Identificando de que forma os custos e os benefícios são distribuídos no interior da sociedade, isto é, quem está arcando com os custos e recebendo os
benefícios, é possível encontrar maneiras de conciliar alternativas e construir
consensos relativos aos custos de determinado recurso natural.
Custo e benefício são, respectivamente, o somatório dos valores monetários
dos gastos e receitas. De forma simplificada, este é o processo que norteia a
tomada de decisão das empresas que procuram maximizar o seu lucro para
continuar a expandir seus negócios (MOTTA, 1998).
A interação entre a disposição a pagar dos consumidores pelos benefícios do
consumo e a disposição de oferta das empresas é o que define os preços e
as quantidades comercializadas no mercado.
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20.2 Análise Custo Utilidade (ACU)
Segundo Motta (1998), existem consideráveis esforços de pesquisa para calcular um indicador de benefícios capaz de integrar os critérios econômico e
ecológico. A Análise Custo-Utilidade ao invés de usar uma única medida do
valor monetário de um determinado benefício, os indicadores são calculados para valores econômicos e também para o critério ecológico, como, por
exemplo: insubstitutibilidade, vulnerabilidade, grau de ameaça, representatividade, entre outros.
Cada indicador tem um peso absoluto e os benefícios das opções (de política, programas ou projetos) são avaliados com ponderações para cada indicador. Os resultados finais são calculados para cada opção que representará
a média ponderada para todos estes critérios.
A principal desvantagem desse método é a dificuldade da determinação de
escalas coerentes e aceitáveis para a definição da importância relativa dos
diferentes critérios.
Portanto, a participação dos atores sociais relevantes, a integração governamental e o debate político são formas de minimizar o problema. Entrementes, sempre haverá dificuldades para quantificar o resultado absoluto dos
benefícios correspondentes a cada critério. Por isso, é vital o desenvolvimento de uma base de dados sobre biodiversidade para facilitar a utilização do
método.
Levando-se em consideração os procedimentos metodológicos da ACU, verifica-se que é um método muito custoso e, assim, estaria acima da capacidade institucional, do compromisso político e da aceitação social nos países
em desenvolvimento.

20.3 Análise Custo Eficiência (ACE)
Caso a estimação de benefícios ou utilidade se mostrar muito difícil ou com
custos acima da capacidade institucional, prioridades podem ser ordenadas
com base apenas no critério ecológico. Neste caso, é aconselhável empreender uma análise custo-eficiência.
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A ACE considera as várias opções disponíveis para se alcançar uma prioridade pré-definida e compara os custos relativos destas em atingir tais objetivos.
Dessa maneira, é possível identificar a opção que assegura a obtenção do
resultado desejado aos menores custos.
Note, entretanto, que a ACE não ordena opções para definir prioridades.
A ACE deve ser encarada como um instrumental para definição de ações,
tendo em vista que a prioridade já foi devidamente definida.
Um exemplo de aplicação da ACE é a escolha do melhor tratamento de esgoto, pois ao avaliar o custo-eficiência dos diversos tipos de tratamento, é
possível escolher aquele que possua um menor custo e uma maior eficiência
de remoção de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) antes do lançamento no corpo receptor.

Resumo
Apresentamos nesta aula três métodos que tem se mostrado eficazes na
valoração ambiental.
A ACB que identifica estratégias de prioridades que aproveitam os recursos
ambientais de maneira que os benefícios sejam maiores que os custos.
A ACU usa uma única medida de valor monetário de um determinado benefício, calculando os indicadores para valores econômicos e utilizando o
critério ecológico. Nesta análise cada indicador tem um peso absoluto e os
benefícios são ponderados em função de cada indicador. Este método apresenta algumas desvantagens, portanto a participação da sociedade e governo auxilia na minimização do problema. É importante desenvolver um banco
de dados para facilitar a aplicação do método.
A ACE é aplicada quando a estimação de benefícios for muito difícil ou os
custos ficarem altos demais, ordenando as prioridades apenas no critério
ecológico. Este método possibilita o alcance de uma prioridade pré-definida
comparando os custos para atingir os objetivos, tornando possível identificar
a opção que traga o resultado desejado com menores custos.
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Atividades de aprendizagem
1. O que você entende por análise de custo benefício?

2. O que você entende por análise de custo utilidade?

3. O que você entende por análise de custo eficiência?

4. Qual é o método que objetiva comparar custos e benefícios associados aos
impactos das alternativas de políticas em termos de seus valores monetários?
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Atividades autoinstrutivas
1. Conceitualmente, a economia é a ciência social que estuda como o
indivíduo e a sociedade decidem empregar os recursos produtivos
escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los
entre as pessoas e os grupos sociais, de modo a satisfazer as necessidades humanas. Para este conceito, assinale abaixo a condição correta que expressa a condição das necessidades humanas
versus os recursos produtivos.
a) As necessidades humanas são determinadas pelas regiões onde os indivíduos habitam e a forma como podem usar os recursos naturais disponíveis.
b) As necessidades humanas são limitadas à capacidade de trabalho e produção do grupo de indivíduos formadores de uma sociedade.
c) As necessidades humanas são ilimitadas, assim como as tecnologias e os
recursos naturais disponíveis para atendê-las.
d) As necessidades humanas são ilimitadas e constantes e os recursos produtivos são escassos e limitados.
e) As necessidades humanas são ilimitadas, porém inconstantes e os recursos produtivos são abundantes e ilimitados.
2. A economia funciona estruturada em um Sistema Econômico o
qual é a forma de organização da produção, distribuição e consumo de todos os bens e serviços para atender às necessidades da
sociedade. Neste sistema os elementos básicos são os denominados de Fatores de Produção, ao quais são compostos por:
a) Capacidade tecnológica, número de indivíduos, capacidade de gestão da
energia demandada e a disponibilidade de capital.
b) Disponibilidade de mão de obra especializada, disponibilidade de máquinas e equipamentos, capacidade de transporte de materiais e insumos.
c) Terra, trabalho, capital, tecnologia e capacidade de gestão.
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d) Indivíduos especializados, terra, capital e energia.
e) Capacidade de transporte e distribuição de bens e serviços.
3. O funcionamento do sistema econômico é determinado pelas relações entre a demanda e oferta, ou melhor, pela capacidade de
consumo de uma sociedade e a capacidade de produzir e ofertar
bens e serviços e, neste contexto, qual a grande questão ou problema fundamental da economia?
a) Como distribuir, o quanto cobrar pelo bem e quanto vender.
b) Como fazer ou produzir, como distribuir, a que preço vender.
c) O que deve ser produzido, como deve ser distribuído e qual valor deve ter.
d) O que deve ser produzido, onde deve ser produzido e que preço deve ter.
e) O que deve ser produzido, para quem e como deve ser produzido.
4. Em linhas gerais a economia é um sistema onde as relações compreendem o mercado que possui necessidades de consumo e a
capacidade de produzir e ofertar. Nestas relações o fluxo mais importante é o de bens e serviços que tem a contrapartida da geração da renda e do emprego dos recursos. Porém, no século XXI
o desafio da economia é o contexto balizador dos processos que
estabelecem a economia de mercado devido à escassez e as questões ambientais que implicam em qual conceito amplo?
a) Na gestão eficiente da energia.
b) Na sustentabilidade de processos.
c) Na apropriação de preços menores para maior consumo.
d) Na produção de bens e serviços mais caros.
e) Na capacidade de reduzir custos de produção.
5. No Brasil a preocupação com o meio ambiente teve significância
após a ECO’92 e o tema “desenvolvimento sustentável“ ganhou
impulso frente ao governo, as empresas e a sociedade civil, impondo o comprometimento de todos. Assim, do ano 2000 em diante o
caminho da sustentabilidade compreende o envolvimento global
para uma economia que pudesse vencer os desafios do desenvol-
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vimento sustentável, cujos elementos característicos devem estar
incorporados de uma (?) à estratégia de negócios e mercados e
dentre esses elementos destacam-se:
a) Capacidade de inovar, de reduzir custos, de treinar pessoal e de gerir a energia.
b) Capacidade de fazer algo diferente, controlar o mercado e estar próximo
aos clientes.
c) Inclusão na gestão de aspectos pertinentes as políticas internacionais e
dos blocos econômicos de formas individuais.
d) Inclusão das dimensões econômica, social e ambiental presentes no âmbito dos negócios.
e) Inclusão das dimensões tecnológicas, financeiras e tributárias como estratégicas no âmbito dos negócios.
6. A nova ordem mundial compreende a necessidade das nações,
sociedades e indivíduos adaptarem-se aos preceitos da sustentabilidade. Assim, os empreendedores de toda ordem e natureza
passaram a conviver com uma nova orientação, a da busca pela
sustentabilidade dos processos. Como um dos pontos principais
deste contexto é destacado:
a) A sustentabilidade corporativa.
b) A habilidade da inovação.
c) A capacidade de gestão financeira.
d) A capacidade de análise econômica e ambiental.
e) A habilidade de desenvolver as pessoas.
7. A competitividade das empresas e negócios, para este século, não
está vinculada somente ao saber fazer, saber vender e saber distribuir, mas a outros valores na cadeia de produção e do novo
mercado. No processo de gestão de uma organização, empresa ou
negócio, inserido na economia de mercado, há um componente o
qual passa a ser uma linha de ação que pode ser estrategicamente
colocada como diferencial positivo e contribuir como vantagem
competitiva. Tal componente é:
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a) O domínio de energia.
b) A capacidade de investimento.
c) Tecnologia de última geração.
d) Domínio sobre mercado.
e) O meio ambiente.
8. O propósito da sustentabilidade vai além da relação direta com as
questões do meio ambiente e tem como premissas conceitos chaves e instrumentos. Dentre esses conceitos chaves e instrumentos,
o que é entendido como “Ecoeficiência”?
a) Produzir com menor demanda de energia e menos materiais.
b) Produzir em maior quantidade que o mercado necessita.
c) Produzir com o mínimo de mão de obra.
d) Produzir com o máximo de mão de obra.
e) Produzir um volume exatamente ao que o mercado necessita.
9. A economia como processo inserido na sociedade do século XXI
está integralmente engajada aos conceitos percussores da sustentabilidade. Tais conceitos derivam de que condição básica?
a) Da condição de buscar o equilíbrio no uso e aplicação dos recursos naturais.
b) Da condição de estabelecer novos processos industriais.
c) Da condição de buscar soluções inovadoras para redução de custos.
d) Da condição de buscar o equilíbrio de contas internas do país.
e) Da condição de buscar o equilíbrio financeiro das empresas.
10. A economia e o meio ambiente estão intimamente relacionados,
pois um é dependente do outro e o ciclo econômico necessita de
recursos naturais para produzir e gerar riquezas. A riqueza gerada
pode ser a mola propulsora de condições que protegem e conser-
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vam o meio ambiente. Este desafio que tem extensão econômica
e social é entendido como sendo:
a) A necessidade atual da sociedade para gerar empregos.
b) A prosperidade por meios de acumulação de capital.
c) A prosperidade sustentável.
d) A prosperidade impulsiva e momentânea.
e) A necessidade de desenvolvimento humano.
11. O pensamento econômico teve sua evolução fundamentada em
correntes vinculadas a diversos aspectos. Assinale a alternativa
que indica quais são estes aspectos.
a) Expansão demográfica, crescimento urbano e industrial.
b) Ciência, educação e saúde.
c) Cultura, saúde, ciência e religião.
d) Ética, conhecimento, filosofia e ciência.
e) Religião, ética, política e filosofia.
12. Qual a primeira escola do pensamento econômico?
a) Fisiocracia.
b) Escola Clássica.
c) Mercantilismo.
d) Socialismo.
e) Neo Liberalismo.
13. Embora a ESCOLA CLÁSSICA e a FISIOCRACIA tivessem enfraquecido os ideais da função do Estado Mercantilista, surgiu aproximadamente um século depois, o SOCIALISMO. Qual a visão derivada
que caracterizou o SOCIALISMO?
a) A aproximação do capital ao fator terra.
b) A aproximação do capital ao poder político.
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c) O distanciamento entre capital e o poder político.
d) O distanciamento entre a religião, o Estado e o capital.
e) O distanciamento entre o capital e o trabalho.
14. A Teoria Econômica compreende qual divisão?
a) Microeconomia e Macroeconomia.
b) Microeconomia e Econometria.
c) Macroeconomia e Econometria.
d) Microeconomia e Empreendedorismo.
e) Macroeconomia e Empreendedorismo.
15. A microeconomia, basicamente compreende o estudo e análise de:
a) Estruturas de mercado, comportamento do governo e poder de compra
dos consumidores.
b) Estruturas de mercado, comportamento dos consumidores e poder de
decisão do governo.
c) Estruturas de mercado, comportamento dos consumidores e produtores
e relações de concorrência de mercado.
d) Estruturas de mercado, relações de concorrência entre consumidores e
produtores e relações do mercado com o governo.
e) Estruturas de governo, comportamento de mercado, relação de importação e exportação.
16. O que caracteriza um mercado de concorrência perfeita?
a) Poucos compradores para muitos produtores.
b) Muitos compradores para poucos produtores.
c) Muitos produtores para alguns compradores.
d) Alguns Compradores para um só produtor.
e) Muitos compradores para muitos produtores.
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17. O que caracteriza um monopólio?
a) Um só produtor para muitos compradores.
b) Um só comprador para muitos produtores.
c) Alguns produtores para alguns compradores.
d) Muitos compradores para muitos produtores.
e) Um só produtor para um só comprador.
18. Alguns fatores podem alterar ou influenciar a relação oferta x demanda, mas de forma a respeitar qual condicionante:
a) Quanto o governo está disposto a cobrar de impostos.
b) Quanto o fornecedor está disposto a entregar ao consumidor.
c) Quanto o governo está disposto a dar de benefício fiscal ao produtor.
d) Quanto o comprador está disposto a pagar pelo produto ou serviço.
e) Quanto o comprador está participando das decisões do governo.
19. O que acontece no comportamento do preço, quando na relação
oferta x demanda, a demanda ou procura aumenta para um dado
produto ou serviço?
a) O preço aumenta porque a quantidade procurada é maior.
b) O preço diminui porque a quantidade procurada é maior.
c) O preço permanece o mesmo independente da demanda.
d) O preço aumenta porque a quantidade procurada diminui.
e) O preço permanece o mesmo porque a quantidade procurada é estável.
20. A Macroeconomia é a promotora da “Política Macroeconômica”
que tem por finalidade:
a) Estabelecer meios de ajustes e condução de estratégias para a manutenção do valor da moeda e da redução do emprego.
b) Estabelecer meios de ajustes e condução de estratégias para a manutenção do desenvolvimento e crescimento econômico regular.
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c) Estabelecer meios de ajustes e o crescimento de divisas para a manutenção do desenvolvimento industrial.
d) Estabelecer meios de cobrança de impostos para a manutenção do desenvolvimento e crescimento econômico com base no uso intensivo dos
recursos naturais.
e) Estabelecer meios de controlar e conduzir os interesses somente das indústrias para a manutenção do crescimento econômico.
21. Economia Sustentada é:
a) É não gastar mais do que se ganha.
b) É uma gestão prudente dos recursos ambientais, uma vez que os mesmos são limitados.
c) É sustentar a tese que o meio ambiente deve ser utilizado de acordo com
as necessidades econômicas.
d) As alternativas B e C são corretas.
e) Todas as alternativas são incorretas.
22. É CORRETO afirmar:
a) Os recursos naturais, como a água, são infinitos, portanto é necessário
economizá-los.
b) Os recursos naturais, como a água, são finitos, portanto é necessário
economizá-los.
c) Os recursos naturais possuem poder depurador, por isso não é necessário
economizá-los.
d) Os recursos naturais não são atingidos pelo progresso e desenvolvimento
econômico.
e) Todas as alternativas são incorretas.
23. Considere as assertivas:
I. A Política Ambiental Regulamenta as Políticas públicas em meio ambiente com o intuito de controlar o mercado econômico.
II. O
 s mercados livres não são eficientes no tocante às relações entre a
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atividade econômica e o meio ambiente, levando ao esgotamento dos
recursos naturais e à pobreza, principalmente em países em desenvolvimento.
III.
A Política Ambiental atua na correção de falhas do mercado livre.
É ou são INCORRETAS:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) I, II.
e) I, II, III.
24. Sobre os instrumentos da Política Ambiental no que concerne a
economia, é INCORRETO afirmar:
a) São ferramentas a fim de evitar a degradação e a exaustão dos recursos
naturais.
b) Podem ser diretos ou indiretos.
c) Padrões de emissões são exemplos de instrumentos indiretos.
d) No passado, Comando e Controle foram os instrumentos mais utilizados.
e) Nenhuma das alternativas.
25. São exemplos de Comando e Controle, exceto:
a) Mercado de Carbono.
b) Padrões de poluição para fontes específicas.
c) Proibição total ou restrição de atividades.
d) Zoneamento.
e) Multas.
26. Considere as assertivas:
I. As políticas de comando e controle são determinadas legalmente e,
portanto, não dão aos agentes econômicos outras opções para solucionar o problema;
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II. Um dos problemas dos instrumentos de comando e controle seriam as
suas limitações em termos de burocracia, custos de transação, dentre
outros;
III. Uma das vantagens dos instrumentos de comando e controle está no
fato de uma vez atingido o padrão que a licença permite, o poluidor
não é encorajado a introduzir novas tecnologias;
É ou são CORRETAS:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) I, II.
e) I, II, III.
27. São exemplos de instrumentos econômicos ambientais, exceto:
a) Tarifas sobre efluentes, sobre o usuário, sobre produtos.
b) Subsídios.
c) Multas.
d) Mercado de “direitos de poluição”.
e) Incentivos financeiros para tecnologia “limpa”.
28. Considere as assertivas:
I. O
 s instrumentos econômicos são vistos como os principais problemas
de correção das deficiências do mercado;
II. Um exemplo de uma falha de mercado ocorre quando os custos dos
bens e serviços não refletem o ônus social total (recursos naturais);
III. A poluição ambiental é vista como uma externalidade negativa porque, ao não ser incorporada, devidamente, via preços ao Mercado,
faz com que a Economia se afaste do ponto “Ótimo de Pareto”.
É ou são INCORRETAS:
a) Somente I.
b) Somente II.
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c) Somente III.
d) I, II.
e) I, II, III
29. Considere as assertivas:
I. As normas ISO 14.000 são exemplos de Política Ambiental Voluntária;
II. O Selo Verde é um exemplo de instrumento de comando e controle;
III. Taxas e tarifas são exemplos de instrumento de comando e controle;
É ou são CORRETAS:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) I, II.
e) I, II, III.
30. Assinale a alternativa CORRETA:
a) Taxa ou tarifa é o valor pago pela poluição de modo a internalizar a externalidade, isto é, considerar o custo ambiental no preço final.
b) Taxas são exemplos de instrumentos econômicos ambientais.
c) O Mercado de Carbono é um exemplo de instrumentos econômicos ambientais.
d) Na política de compensação, as áreas consideradas “sujas”, admitem-se
a entrada de novas empresas poluidoras ou expansão das antigas desde
que adquiram CREs de empresas já existentes na área.
e) Todas as alternativas estão corretas.
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31. A contabilidade ambiental tem semelhança com a contabilidade
financeira convencional. Partindo desta afirmativa assinale a alternativa correta que expressa conceitualmente o que a contabilidade ambiental tem como função.
a) Organizar, registrar e analisar os valores financeiros de investimentos em
serviços e produtos em uma empresa.
b) Organizar, registrar e analisar os eventos internos e externos pertinentes
às ações que envolvem os recursos naturais, nas práticas de uma empresa
ou negócio.
c) Organizar, registrar e analisar os eventos internos e externos pertinentes
às ações com os recursos humanos, nas práticas de uma empresa ou
negócio.
d) Organizar, registrar e analisar os eventos internos e externos de uma empresa, especialmente aqueles pertinentes ao avanço tecnológico.
e) Organizar, registrar e analisar os eventos internos e externos de uma empresa, especialmente aqueles que promovem o aumento do lucro.
32. A contabilidade ambiental tem o objetivo de registrar as transações da empresa ou negócio, considerando especialmente aquelas
que impactam o meio ambiente:
a) De forma positiva somente.
b) De forma negativa somente.
c) De forma a causar custos com operações.
d) De forma positiva e negativa.
e) De forma a promover ganhos e lucros.
33. Na prática da contabilidade ambiental deve assegurar que os custos e relações de impactos ambientais, positivos (ativos) e negativos (passivos), estejam registrados e contabilizados em acordo
com princípios contábeis e práticas usuais e aceitas e ainda que:
a) O registro analítico do desempenho ambiental seja transparente e acessível a todos da estrutura de gestão que necessitem de tais informações,
assim como um elemento de verificação do desempenho geral do negócio.
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b) O registro analítico do desempenho ambiental seja codificado e reduzido
às ações de êxito tão somente, assim como um elemento de ponderação
de lucros.
c) O registro analítico do desempenho técnico operacional seja codificado e
reduzido às ações de economia de escala, assim como um elemento de
fomentação de lucros e ganhos de mercado.
d) O registro analítico do desempenho comercial seja codificado e reduzido
às ações de êxito em marketing e promoção da marca, assim como um
elemento de promoção de lucros.
e) O registro analítico do desempenho financeiro seja transparente e acessível a todos da estrutura de gestão que necessitem de tais informações,
assim como um elemento de verificação do desempenho geral do negócio.
34. No Brasil as empresas e seus gestores estão gradativamente adaptando-se à realidade das questões ambientais e do desenvolvimento sustentável. Conforme referendado pelo texto deste tema,
vale afirmar que as empresas brasileiras:
a) Estão todas adaptadas aos novos preceitos de gestão, considerando a
questão da responsabilidade ambiental e da contabilidade ambiental.
b) Estão ignorando totalmente tais questões e nenhuma empresa brasileira
enquadrou-se no contexto da contabilidade ambiental.
c) Estão adaptando-se gradativamente, já havendo um número significativo
de empresas que praticam a contabilidade ambiental e têm em sua estratégia a sustentabilidade como objetivo.
d) Estão aguardando providências do governo e das ações globais, sem nenhuma atividade que incorpore o conceito e a prática da contabilidade
ambiental.
e) Estão 100%, todas as empresas praticando a contabilidade ambiental e
as práticas sustentáveis, independente de setor ou tamanho.
35. A transparência dos dados ambientais pode ser utilizada com a finalidade de atender interesses diversos, sejam para os acionistas,
os gestores, os colaboradores, os fornecedores, os consumidores,
o mercado em geral, para organizações fiscalizadoras ou entidades regulamentadoras, sendo ainda ferramenta para prestação de
contas à sociedade a fim de:
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a) Demonstrar que a empresa tem maior participação no mercado e é mais
ágil e tecnicamente melhor que a concorrência.
b) Demonstrar a capacidade da empresa para gerir as questões ambientais
em seus processos, como componente estratégico do negócio.
c) Demonstrar a capacidade da empresa para gerir questões financeiras e
garantir o lucro aos seus investidores.
d) Demonstrar a capacidade da empresa para gerir questões pertinentes
aos recursos humanos e garantir a qualidade de serviços e produtos.
e) Demonstrar a capacidade da empresa em produzir com eficiência e redução de materiais, promovendo maiores ganhos para os acionistas.
36. Assinale a opção que melhor define ATIVO AMBIENTAL para uma
empresa ou negócio:
a) Ativo ambiental é o investimento em tecnologia para aumentar a produção.
b) Ativo ambiental é a imobilização de capital em treinamento de pessoal.
c) Ativo ambiental é o investimento em marketing para promoção da marca.
d) Ativo ambiental é o investimento na redução de manutenção das máquinas.
e) Ativo ambiental é o investimento que minimiza ou elimina os riscos ambientais.
37. Assinale a questão que melhor define PASSIVO AMBIENTAL para
uma empresa ou negócio:
a) É uma obrigação decorrente da demissão em massa de funcionários.
b) É uma obrigação decorrente da mudança de estratégia de marketing.
c) É uma obrigação decorrente de ato que degradou o meio ambiente.
d) É uma obrigação decorrente de decisão em investir mais em tecnologia.
e) É uma obrigação decorrente da decisão de consumir mais energia.
38. Assinale a afirmativa CORRETA no que diz respeito à mensuração
de passivos ambientais:
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a) A mensuração do passivo ambiental é dada pelo volume de insumos envolvidos e pela demanda energética do processo.
b) A mensuração do passivo ambiental é correlacionada ao número de colaboradores de um departamento.
c) A mensuração do passivo ambiental é dada pelo orçamento de necessidades de alterações tecnológicas para melhorar a produção.
d) A mensuração do passivo ambiental é dada pelo orçamento das ações e
recursos envolvidos no saneamento ambiental de um evento degradador.
e) A mensuração do passivo ambiental é dada pela capacidade de captação
financeira e empréstimos ou alavancagem financeira.
39. Assinale a afirmativa CORRETA:
a) Indicadores de desempenho ambiental são valores que demonstram a
capacidade da empresa em crescer no mercado.
b) Indicadores de desempenho ambiental são informações pertinentes aos
custos financeiros de operações de aquisições recentes.
c) Indicadores de desempenho ambiental são informações resumidas e objetivas que expressam de forma qualitativa e quantitativa a eficiência da
empresa nas questões ambientais.
d) Indicadores ambientais são informações resumidas e objetivas que compreendem a demonstração de quanto a empresa evoluiu em performance econômica no período de uma no ou mais. (Professor, falta algum
vocábulo?)
e) Indicadores ambientais são informações tabuladas para alinhar os objetivos estratégicos e suas metas de forma a promover a visão de futuro com
ganhos permanentes.
40. Os indicadores de desempenho ambiental podem ser aplicados
para relações de avaliação através de que forma? Assinale a alternativa correta:
a) Comparação de tecnologias e níveis de investimentos entre empresas e
suas capacidades de produção.
b) Comparação de sistemas de trabalho e número de mão de obra especializada envolvida nas operações.
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c) Comparação de padrões de ganhos financeiros e econômicos e participação de mercado.
d) Comparação entre empresas e entre setores, quanto aos seus desempenhos ambientais.
e) Comparação entre grupos de empresas quanto à capacidade de demanda de energia e água, assim como produção total.
41. Valoração ambiental é:
a) Realizar a venda de animais silvestres de acordo com a legislação vigente.
b) Utilizar os recursos ambientais de forma irracional.
c) É estimar o valor monetário dos recursos naturais em relação aos outros
bens e serviços disponíveis na economia.
d) Não praticar lucros abusivos.
e) Os recursos ambientais não podem ser valorados.
42. Considere as assertivas:
I. A degradação ambiental pode diminuir a oferta de determinado recurso, refletindo positivamente na economia.
II. O valor econômico de um recurso ambiental aumenta em áreas degradadas.
III. A potabilidade da água é um exemplo de degradação ambiental.
É ou são INCORRETAS:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) I, II.
e) I, II, III.
43. Ocorre quando os custos da degradação ecológica não são pagos
por aqueles que a geram:
a) Internalização.
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b) Externalidade.
c) Valor de Existência.
d) Valor de Uso.
e) Nenhuma das alternativas.
44. Bens públicos são:
a) Bens cujos direitos de propriedade são excludentes.
b) Bens pertencentes à União, Estados e Municípios.
c) Bens cujos direitos de propriedade são criteriosamente definidos e assegurados.
d) Bens cujos direitos de propriedade não estão completamente definidos
e assegurados.
e) Bens que pertencem ao povo.
45. Considere as assertivas:
I. Valor de Uso Direto (VUD) - quando o indivíduo se utiliza atualmente
de um recurso, por exemplo, na forma de extração, visitação ou outra
atividade de produção ou consumo indireto;
II.
Valor de Uso Indireto (VUI) - quando o benefício atual do recurso não
é derivado das funções ecossistêmicas, como, por exemplo, a proteção
do solo e a estabilidade climática decorrente da preservação das florestas;
III. Valor de Opção (VO) - quando o indivíduo atribui valor em usos direto e indireto que poderão ser optados em futuro próximo e cuja
preservação pode ser ameaçada. Por exemplo, o benefício advindo de
fármacos desenvolvidos com base em propriedades medicinais, ainda
não descobertas, de plantas em florestas tropicais.
É ou são INCORRETAS:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) I, II.
e) I, II, III
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46. Valor de Existência é:
a) O direito de existência de espécies não humanas ou preservação de outras riquezas naturais, mesmo que estas não representem uso atual ou
futuro para o indivíduo.
b) São os direitos humanos.
c) É o preço pago para manter os animais em refúgios silvestres.
d) As alternativas A e C estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
47. Técnica econômica mais utilizada para a determinação de prioridades na avaliação de políticas públicas.
a) Análise Custo Eficiência.
b) Análise Custo Benefício.
c) Análise Custo Utilidade.
d) Análise de Valor de Uso.
e) Análise de Valor de não Uso.
48. Assinale a alternativa CORRETA:
a) Custo benefício não deve ser utilizado para valoração ambiental.
b) Custo benefício é, de forma simplificada, o processo que norteia a tomada de decisão nas empresas que procuram maximizar o lucro.
c) Custo eficiência é o somatório dos valores monetários dos gastos e receitas.
d) Custo utilidade é o somatório dos valores monetários dos gastos e receitas.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
49. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Custo e benefício são, respectivamente, o somatório dos valores monetários dos gastos e receitas.
b) A Análise Custo Eficiência identifica a opção que assegura a obtenção do
resultado desejado aos menores custos.
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c) A Análise Custo Eficiência ordena opções para definir prioridades.
d) A interação entre a disposição a pagar dos consumidores pelos benefícios
do consumo e a disposição de oferta das empresas é o que define os
preços e as quantidades comercializadas no mercado.
e) A escolha do melhor tratamento de esgoto é um exemplo da aplicação
da Análise Custo Eficiência.
50. Considere as ASSERTIVAS:
I. A Análise Custo Utilidade ao invés de usar uma única medida do valor
monetário de um determinado benefício, os indicadores são calculados
para valores econômicos e também para o critério ecológico;
II. A principal desvantagem da Análise Custo Utilidade é a determinação
de escalas coerentes e aceitáveis para a definição da importância relativa dos diferentes critérios;
III. Para facilitar o uso do método da Análise Custo Utilidade sugere-se o
desenvolvimento de uma base de dados sobre biodiversidade.
É ou são CORRETAS:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) I, II.
e) I, II, III.
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