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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo identificar o perfil das informações de custos e investimentos 
ambientais evidenciadas pelas empresas do setor elétrico brasileiro. A metodologia aplicada é 
qualitativa quanto à abordagem do problema, é uma pesquisa descritiva quanto aos seus 
objetivos e o instrumento de intervenção adotado foi à análise de conteúdo. Na coleta de dados 
foram analisadas as informações divulgadas nas Demonstrações Financeiras Padronizadas, nos 
Balanços Sociais, nos Relatórios de Sustentabilidade e nos Relatórios Anuais referentes ao ano 
de 2010. Os resultados obtidos demonstram que todas as empresas analisadas evidenciaram, 
mesmo que em apenas um dos relatórios, informações de caráter ambiental atrelada a custos e 
investimentos. As categorias referentes a custos ambientais em atividades de gestão e a 
investimentos com manutenção nos processos operacionais para melhoria do meio ambiente 
foram as mais evidenciadas nos relatórios analisados. A maioria das informações sobre custos e 
investimentos ambientais foi apresentada no Relatório de Sustentabilidade, seguido pela 
Demonstração Financeira Padronizada. Por fim, os resultados revelam que o tipo de 
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evidenciação quantitativa monetária foi a mais utilizada para divulgação de custos e 
investimentos ambientais. 
 
Palavras-chave: Custos e investimentos ambientais. Evidenciação ambiental. Setor Elétrico. 
 

1. Introdução 

 

Para Calixto (2006), o destaque dado ao meio ambiente vem se intensificando devido aos 

resultados de problemas associados à poluição, esgotamento de recursos naturais e efeitos 

negativos sobre a temperatura e o clima do planeta.  

Nesta linha, as empresas focadas no desenvolvimento empresarial sustentável tendem a 

divulgar informações ambientais, incluindo o impacto ambiental decorrente de suas atividades, 

processos ambientais, a compensação da poluição, investimentos de proteção ambiental e 

políticas de proteção ambiental adotada pela companhia (ZHONGFU; JIANHU; PINGLING, 

2011). 

A divulgação ambiental das empresas estava direcionada na agenda politica em muitos 

países no final do milênio passado (SOLOMAN; LEWIS, 2002). Nos últimos vinte anos, uma 

atenção tem sido dedicada à descoberta das tendências das empresas em divulgar informações 

ambientais (GRAY; KOUHY; LAVERS, 1995; DEEGAN; RANKIN, 1997). 

De acordo com Rover, Borba e Borgert (2008), o fato dos impactos ambientais causados 

pelas empresas ao meio ambiente refletirem na imagem da organização perante a sociedade, 

despertou o interesse das companhias em incorporar informações ambientais em seus relatórios, 

adotar sistemas de gestão ambiental e investir em ações que reduzam os impactos causados por 

suas atividades ao meio ambiente. 

Empresas cujas atividades econômicas interferem diretamente no meio ambiente são mais 

propensas a divulgar informações ambientais (PATTEN, 1991; DIERKES; PRESTON, 1997) 

em resposta à pressão da opinião pública (GUTHRIE; PARKER, 1989), sendo normalmente 

essas informações de caráter positivo (DEEGAN; GORDON, 1996). Desta forma, Rosa et al. 

(2011) ressaltam que a evidenciação ambiental é utilizada pelas empresas como um meio de 

prestar contas à sociedade.   

No setor elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), juntamente com 

órgãos governamentais e não governamentais, conscientes dos relevantes impactos ambientais 

gerados pelas atividades do segmento de energia elétrica, vêm se manifestando e apoiando as 

empresas reguladas por este setor, a investirem em ações voltadas a questões ambientais.  
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De acordo com Rosa et al. (2012), o setor elétrico brasileiro conta com um marco 

regulatório e projetos que incentivam as empresas deste segmento de utilidade pública, 

divulgarem seu desempenho ambiental para a sociedade. 

Contudo, pesquisas anteriores apontam a falta de uniformidade para divulgação de 

informações ambientais (ARRAES; DINIZ, 2001; BEETS; SOUTHER, 1999; PAIVA, 2003; 

SANTOS et al., 2001).  Embora existirem tentativas de normatizar como as informações 

ambientais e sociais devem ser divulgadas, seja nos modelos do Balanço Social do Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) ou do Global Reporting Initiative (GRI), 

não há ainda no Brasil a obrigatoriedade da divulgação de informações ambientais (ROVER et 

al., 2008).  

Zhongfu, Jianhui e Pingling (2011), relatam que por não haver claramente algo estipulado 

em leis, o nível de divulgação de informações ambientais ainda depende do comportamento 

voluntário dos gestores das empresas. 

A partir deste cenário, a problemática da pesquisa se resume na seguinte questão-

problema: como as companhias do setor elétrico evidenciam os custos e investimentos 

ambientais? 

Em resposta ao problema exposto, o objetivo geral da pesquisa consiste em verificar 

como as empresas do setor elétrico brasileiro evidenciam informações sobre custos e 

investimentos ambientais. Para alcançar o objetivo geral da pesquisa, buscam-se os seguintes 

objetivos específicos: (a) verificar em quais relatórios há o maior índice de evidenciação de 

informações sobre custos e investimentos ambientais; (b) identificar quais as informações sobre 

custos e investimentos ambientais foram divulgadas pelas companhias; (c) classificar as 

informações sobre custos e investimentos ambientais a partir das categorias propostas; e (d) 

verificar como a informação ambiental é apresentada (declarativa; quantitativa não monetária; 

quantitativa monetária; e quantitativa monetária e não monetária). 

A seleção deste segmento é justificável pelo fato do setor elétrico ser considerado de 

utilidade pública, representando relevância para o desenvolvimento econômico e social de um 

País. As atividades do setor elétrico geram impactos ambientais (CLARKE; GIBSON-SWEET, 

1999), da mesma forma que é um segmento considerado de médio impacto ambiental (BRASIL, 

2000). 

Para abordar os apontamentos descritos até então, a pesquisa estruturou-se em mais 

quatro seções, além desta introdução. A seção 2 apresenta o referencial teórico do tema 

pesquisado. Na seção 3 descrevem-se os procedimentos metodológicos. A seção 4 evidencia a 
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descrição e análise dos resultados e a seção 5 apresenta os aspectos conclusivos e sugestões para 

trabalhos futuros. 

 

2. Referencial teórico 

 

No intuito de nortear esta pesquisa e apresentar conceitos inerentes ao tema, abordam-se 

os seguintes tópicos na fundamentação teórica: evidenciação de informações ambientais; e custos 

e investimentos ambientais. 

 

2.1. Evidenciação de informações ambientais 

 

Evidenciação ambiental pode ser compreendida como um meio utilizado pelas empresas 

para atender a demanda informacional de um determinado usuário (governo, acionistas, 

administradores, funcionários, fundações, associações etc.), no que tange informações de caráter 

ambiental. Estas informações normalmente são divulgadas nos websites das empresas ou via 

relatório (Demonstração Financeira Padronizada, Relatório Anual, Balanço Social, Relatório de 

Sustentabilidade etc.). 

As empresas utilizam a evidenciação ambiental para prestar contas à sociedade, sendo 

que a evidenciação de informações ambientais possibilita o aumento da comunicação e redução 

da assimetria entre as organizações e suas partes relacionadas (ROSA et al., 2011). 

Para Lehman; Tinker (1987) a evidenciação ambiental exerce influência na imagem da 

organização e de suas atividades perante a sociedade (LEHMAN; TINKER, 1987), da mesma 

forma que procura administrar as impressões públicas de ações governamentais (NEU et al., 

1998). 

O nível de evidenciação de informações ambientais torna-se uma referência, a partir do 

momento que permite que o mercado faça uma avaliação mais precisa da empresa (ZHONGFU; 

JIANHU; PINGLING, 2011).  

Para Rossato, Trindade e Brondani (2009), a evidenciação de informações ambientais é 

parte integrante da responsabilidade assumida pela empresa com o meio ambiente e com a 

sociedade.  

Contudo, Gubiani, Santos e Beuren (2010) destacam que é escasso o nível de 

informações ambientais nos relatórios contábeis das empresas, e normalmente as informações 

divulgadas atribui crédito positivo à imagem da organização. 
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Os fatores que determinam a divulgação de informações ambientais podem ser agrupados 

em fatores externos (pressão reguladora, mecanismos competitivos, organizações não 

governamentais) e internos (capacidade de gestão ambiental da organização, estrutura 

institucional, capacidade de aprendizagem), apesar dos pesquisadores não terem chegado a um 

acordo sobre qual é o dominante (LIU; ANBUMOZHI, 2009).  

De acordo com Crespo et al. (2011), dentre os fatores que explicam a evidenciação de 

informações ambientais, destacam-se: (i) as variáveis do tipo da empresa: setor, controle de 

capital e cotação na bolsa de valores; (ii) as variáveis de tamanho: número de empregados, 

volume de vendas, ativo total; (iii) as variáveis financeiras: rentabilidade, valor de capitalização 

das ações na bolsa de valores, endividamento; e (iv) variáveis externas: aspectos sociais, 

políticos e aspectos culturais, influências dos meios, afiliação a organizações não 

governamentais, pressões sociais, pressões governamentais, pressões de credores e tipo de 

auditoria. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da Resolução nº. 1.003, de 19 de 

agosto de 2004, que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica NBCT-15, relata sobre 

aspectos da divulgação de informações sociais e ambientais mediante Demonstração de 

Informações de Natureza Social e Ambiental. Essa demonstração deve apresentar informações 

sobre a geração e distribuição de riqueza, recursos humanos, interação da entidade com o 

ambiente externo e interação com o meio ambiente.  

Neste último quesito, item 15.2.4 da referida NBTC-15, o CFC (2004) estipula que 

devem ser evidenciados: (a) investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais 

para a melhoria do meio ambiente; (b) investimentos e gastos com a preservação e/ou 

recuperação de ambientes degradados; (c) investimentos e gastos com a educação ambiental para 

empregados, terceirizados, autônomos e administradores da entidade; (d) investimentos e gastos 

com educação ambiental para a comunidade; (e) investimentos e gastos com outros projetos 

ambientais; (f) quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a 

entidade; (g) valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, determinadas 

administrativa e/ou judicialmente; e (h) passivos e contingências ambientais. 

Como Normas de Evidenciação Ambiental nos relatórios contábeis, Kronbauer et al., 

(2010) destacam: 

• Estados Unidos, a Regulation S-K Itens 101, 103 e 303 da SEC; SFAS 05 e 143 do 

FASB; e Statement of Position 96-1 do AICPA;  

• Europa, as Diretriz Contabilística 29, IAS 37 – IASB; e •  
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• Brasil, a NPA N.11 – Instituto Brasileiro de Contadores (Ibracon) e a NBCT 15 – 

CFC.  

No Brasil, Rosa (2011) destaca as Diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). Segundo Piacentini (2004), as evidenciações voluntárias são utilizadas pelos 

investidores para analisar as estratégias e os fato- res críticos de sucesso das organizações, tanto 

no ambiente em que estão inseridas como no aspecto competitivo do cenário econômico. 

Além das diretrizes específicas ao setor de energia elétrica, destacam-se documentos 

internacionais e nacionais que vem balizando e norteando a maneira pela qual as empresas 

buscam evidenciar as informações ambientais, tais como: Global Reporting Initiative (GRI), 

Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ), Índice de Sustentabilidade da BM&FBOVESPA, Índice 

Dow Jones Index da Bolsa de valores Dow Jones e o Japan Environmental Agency. 

Em junho de 1999 , a Agência de Meio Ambiente Japão estabeleceu um “Grupo de 

Estudo sobre Prática de Contabilidade Ambiental” com o intuito de construir parâmetros de 

contabilidade ambiental a partir de diretrizes. Esta norma baliza aspectos sobre custos e 

investimentos ambientais que devem ser evidenciados pelas empresas.  

Dado sua extensão e ênfase em custos e investimentos, objetos de análise da presente 

pesquisa, foi a diretriz adotada para estabelecer os parâmetros de identificação dos critérios de 

análise do presente estudo. 

 

2.2. Custos e investimentos ambientais 

 

De acordo com Jasch (2003), os custos e os gastos com proteção ambiental incluem todos 

os dispêndios relacionados com as medidas de proteção do meio ambiente de uma empresa ou 

em seu nome, para reduzir, prevenir e controlar os aspectos ambientais. 

Dentro das empresas, esses dispêndios com proteção do meio ambiental podem estar 

relacionados com custos, investimentos, passivos, despesas e receitas ambientais. Na presente 

pesquisa, serão objeto de análise os custos e os investimentos ambientais, sendo a seguir 

definidos ambos, servindo de subsídios para as análises realizadas na presente pesquisa. 

Camara e Gonçalves Filho (2007) destacam que a quantificação dos custos incorridos na 

degradação do meio ambiente não é tão simples, podendo surgir várias indagações: O que 

devemos quantificar? Como deverá ser feita essa quantificação? Por que devemos quantificar? 

 Rossato, Trindade e Brondani (2009), relatam que para compreender o que é custo 

ambiental e como identificá-lo, é necessário saber primeiramente da interação das empresas com 

o meio ambiente, seja por meio do consumo de recursos naturais renováveis e/ou não renováveis 
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para a geração de renda, de serviços ou de bens, seja por meio da produção de resíduos e de sua 

disposição. 

Os custos ambientais compreendem os gastos incorridos em relação a danos ambientais e 

proteção do meio ambiente. Os custos de proteção ambiental incluem os gastos com eliminação, 

prevenção, controle, ações de remanejamento e reparação de danos causados ao meio ambiente 

(BICKEL; FRIEDRICH, 2005).  

Regatschnig e Schnitzer (1998) definem os custos ambientais como resultados das 

atividades ambientais corporativas, legais ou voluntárias, destinadas a evitar, reduzir e tratar dos 

resíduos e emissões corporativas, e relacionam alguns exemplos de custos desta natureza em sua 

pesquisa: custos de tratamento e eliminação; custo com pessoal; custos dos serviços externos; 

contribuições ambientais; amortizações de proteção ambiental; custos financeiros de proteção 

ambiental; e riscos calculados. 

Segundo Bergamini (2000, p.10),  

 

custo ambiental compreende o gasto referente ao gerenciamento de uma maneira 
responsável, dos impactos da atividade empresarial no meio ambiente, assim como 
qualquer custo incorrido para atender os objetivos e exigências ambientais dos órgãos 
de regulação, devendo ser reconhecido a partir do momento em que for identificado. 

 

Desta forma, o gerenciamento e controle dos custos ambientais são essenciais no 

ambiente corporativo, na medida em que surge a necessidade dos gestores responderem algumas 

perguntas como: quais as atividades ambientais são desenvolvidas nas empresas? Quanto custa 

às atividades ambientais para a companhia? Quais as vantagens que as atividades ambientais 

proporcionam para a organização? Quais medidas ambientais devem ser apoiadas de modo que 

as empresas sejam capazes de sobreviver no mercado? (REGATSCHNIG; SCHNITZER, 1998). 

Campos (1996) relata a necessidade de ter no ambiente empresarial posse de informações 

sobre os custos ambientais que permitam a verificação de quanto está sendo gasto com o meio 

ambiente, ou quanto estão deixando de ganhar ou perdendo com a degradação ambiental. Assim, 

Rossato, Trindade e Brondani (2009) ressaltam a importância que adquiriu o controle de 

informações ambientais na estratégia empresarial. Os autores ainda destacam a importância de 

uma empresa adotar a gestão dos custos ambientais para redução de seus custos e de seu passivo 

ambiental contingente. 

A presente parte do pressuposto definido nas diretrizes do Japan Environmental Agency 

(2000) e adota como entendimentos sobre custos ambientais aqueles gastos do período 
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relacionado com o gerenciamento dos impactos ambientais e que afetam diretamente o resultado 

do período das empresas conforme as seguintes categorias: 

• Custos ambientais para controlar a ocorrência dos impactos ambientais: Custos de 

prevenção de poluição; Custos de conservação global ambiental; Custos com 

gerenciamento de resíduos;  

• Custos ambientais em atividades de gestão: Custos de educação ambiental e 

socioambiental para empregados e comunidade; Custos para desenvolver, 

implementar e operar um sistema de gestão ambiental; Custos para monitorar e medir 

os impactos ambientais;  

• Custos ambientais em atividades de pesquisa e desenvolvimento: Custos com 

pesquisa e desenvolvimento ou custos para planejar impactos ambientais de 

produtos; 

• Custos ambientais de atividades sociais: Custos de proteção da natureza, arborização, 

embelezamento, paisagismo e melhorias para o meio ambiente; Custos com 

comunicação e divulgação de informações ambientais;  

• Custos correspondentes a danos ambientais: Custos com recuperação de 

contaminação do solo e danos ao meio ambiente; Custos com indenizações, 

compensação ambiental, multas e processos judiciais. 

No que diz respeito aos investimentos em meio ambiente, na percepção Vellani e Nakao 

(2003), os investimentos ambientais são todos os gastos incorridos, ou que irão incorrer, para 

aquisição de ativos destinados ao processo de preservação, controle e recuperação do meio 

ambiente, visando benefícios futuros.  

De acordo com Klassen e Whybark (1999), os investimentos ambientais referem-se à 

parcela do capital destinada para melhorar o desempenho ambiental de uma entidade, podendo 

ser alocado em projetos de remediação, fins tecnológicos, tecnologias de prevenção da poluição 

e sistemas de gestão ambiental.  

Shu, Quan e Jiqing (2011), destacam três principais aspectos dos investimentos 

ambientais: (i) investimentos para a construção da proteção ambiental; (ii) investimentos para 

gerenciar a poluição; e (iii) investimento de pesquisa de proteção ambiental. 

Conforme quadro 1, os investimentos em responsabilidade social são classificados em 

três grupos de acordo com o Balanço Social no modelo do Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (IBASE). 
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Quadro 1: Classificação dos investimentos em responsabilidade social - IBASE 
Indicadores  Variáveis analisadas 

Internos 
(investimentos dentro 

da empresa) 

Alimentação, encargos sociais compulsórios, previdência privada, saúde, segurança e 
medicina no trabalho, educação, cultura, capacitação e desenvolvimento profissional, 
creches ou auxílio–creche, participação nos lucros ou resultados, outros. 

Externos 
(investimentos na 

sociedade) 

Educação, cultura, saúde e saneamento, habitação, esporte, lazer e diversão, creches, 
alimentação, combate à fome e segurança alimentar, tributos, outros. 

Ambientais 
Investimentos relacionados com a produção/operação na empresa, investimentos em 
programas e/ou projetos externos. 

Fonte: Machado et al. (2006, p.3). 

 

Algumas empresas adotam práticas de investimentos ambientais de maneira voluntária. 

Contudo, em alguns segmentos de mercado no Brasil, os investimentos ambientais fazem parte 

da obrigatoriedade proveniente do marco regulatório que rege esses segmentos e da legislação 

ambiental brasileira.  

Desta forma, Salomma e Watkins (2011), destacam que os investimentos ambientais, 

quando determinados por regulamentos e legislações, podem ser absolutamente necessários para 

continuidade do ciclo de produção da empresa ou para evitar consequências negativas. 

A presente parte do pressuposto definido nas diretrizes do Japan Environmental Agency 

(2000) e adota como entendimento sobre investimentos ambientais os gastos relacionados com o 

gerenciamento dos impactos ambientais das empresas que representam benefício futuro, e, 

portanto, considerados ativos da empresa, podendo ser classificados conforme as seguintes 

categorias: 

• Investimentos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio 

ambiente; 

• Investimentos com a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados; 

• Investimentos com a educação ambiental; 

• Investimentos com projetos ou programas ambientais; 

• Investimentos com preservação e proteção ambiental. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Esta seção aborda os procedimentos para condução do trabalho, apresentando o seu 

enquadramento metodológico, seguido da população e amostra da pesquisa e dos procedimentos 

metodológicos.  
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3.1. Enquadramento metodológico 

 

Nesta pesquisa o enquadramento metodológico é explicado pelos aspectos: natureza do 

objetivo; natureza do artigo; tipo de pesquisa, coleta de dados; abordagem do problema; 

resultados; procedimentos técnicos; e instrumento de investigação. Assim, caracteriza como 

descritiva quanto a natureza do objetivo, pois visa verificar como s informações são apresentadas 

e discutidas nos relatórios das empresas pesquisadas, é também empírica pois se utiliza do 

conhecimento gerado na literatura para estudar os relatórios e identificar dados sobre custos e 

investimentos ambientais.  

Quanto a abordagem do problema é qualitativa, a coleta de dados é feito por meio de 

dados secundários, utilizando-se de relatórios disponibilizados pelas empresas para verificar a 

evidenciação ambiental. A análise dos dados coletados é feita por meio de análise de conteúdo, e 

os parâmetros de análise dos custos e investimentos ambientais são provenientes das diretrizes 

do Japan Environment Agency (2000).  

Finalmente, quanto aos resultados a presente pesquisa caracteriza-se como aplica, pois 

visa gerar conhecimento sobre a evidenciação de custos e investimentos ambientais, por meio de 

um referencial teórico sobre o assunto e da análise do conteúdo de relatórios das empresas 

pesquisadas.  

 

3.2. População e amostra 

 

A população da pesquisa consiste nas empresas do setor elétrico listadas no ISE 

BM&FBOVESPA 2011/2012.  

A seleção de empresas listadas neste tipo de índice se justifica pelo seu perfil e objetivo, 

ou seja, o índice tem como principal objetivo analisar empresas sob o aspecto de sustentabilidade 

corporativa. 

O ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial - é uma ferramenta para análise 

comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da 

sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça 

social e governança corporativa (BM&FBOVESPA, 2012).  

Seu principal objetivo é criar um ambiente de investimento compatível com as demandas 

de desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética 
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corporativa. Assim, Gubiani, Santos e Beuren (2010) relatam que se espera um maior nível de 

divulgação de informações ambientais por parte das empresas listadas nesse Índice.  

A carteira do ISE para o ano de 2012 reúne 38 Companhias de 18 setores distintos. 

Dentre essas 38 Companhias, 11 pertencem ao setor elétrico, ou seja, esse setor representa 

28,95% da composição de participantes deste Índice. O quadro 2 apresenta as empresas do setor 

elétrico que estão listadas nesse índice no ano de 2011/2012. 

 

Quadro 2: Empresas do setor elétrico listadas no ISE BM&FBOVESPA 2011/2012 
Empresa Principal(is) Segmento(s) de Atuação 

AES TIETE Geração 
CEMIG Participação em outras Sociedades 
CESP Geração/Comercialização 
COELCE Distribuição 
COPEL Geração/Transmissão/Comercialização/Distribuição 
CPFL ENERGIA Participação em outras Sociedades 
ELETROBRAS Holding Geração / Transmissão/Distribuição 
ELETROPAULO Distribuição 
ENERGIAS BR Geração/Transmissão/Comercialização 
LIGHT S/A Participação em outras Sociedades 
TRACTEBEL Geração/Comercialização 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Adicionalmente, verificou-se a disponibilidade dos relatórios pelas emrpesas 

apresentadas no quadro 2. Os relatórios foram coletados no decorrer do mês de maio de 2012 no 

website da BM&FBOVESPA e das empresas pesquisadas. Os arquivos que não estavam 

disponíveis para download e que as informações estavam disponíveis apenas eletronicamente 

não foram incluídos na amostra da pesquisa. Com este procedimento, a amostra consolidou-se 

com 09 (nove) empresas, conforme quadro 3. 

 
  Quadro 3: Amostra da pesquisa 

DFP B. Social Rel. Anuais R. Sustent. 

AES TIETE 1 1 0 1 
CEMIG 1 1 1 1 
CESP 1 1 0 1 

COELCE 1 1 0 1 
COPEL 1 1 0 0 

CPFL ENERGIA 1 1 1 0 
ELETROBRAS 1 1 1 1 

ELETROPAULO 1 1 0 1 
ENERGIAS BR 1 1 1 0 

LIGHT S/A 1 1 0 0 
TRACTEBEL 1 1 0 1 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.3. Procedimentos operacionais 

 

A pesquisa utilizou dados secundários, coletados a partir dos seguintes relatórios 

divulgados pelas empresas referentes ao ano de 2010: 

• Demonstração Financeira Padronizada (DFP); 

• Balanço Social (BS); 

• Relatório Anual (RA); e 

• Relatório de Sustentabilidade (RS). 

Ressalta-se que para a coleta das informações nos relatórios foram adotadas as seguintes 

palavras-chave: “ambiental”, “sustentabilidade”, “ecologia”, “ambientais”, “impacto”, “dano”, 

“preservação”, “conservação”, “custo” e “investimento”, (AL-TUWAIJRI; CHRISTENSEN; 

HUGHES, 2005; CFC, 2004; CORMIER; GORDON; MAGMAN, 2004; CUNHA; LIMONGI; 

PAIVA, 2003; DE VILLIER; VAN STADEN, 2006; GRAY et al., 2001; GRAY; KOUHY; 

LAVERS, 1995; HACKSTON; MILNE, 1996; JAPAN, 2000; NEU et al., 1998; ROVER; 

BORBA; BORGERT, 2008). 

Após a etapa de seleção das palavras-chave, foi necessário efetuar a leitura das frases que 

continham uma dessas palavras e selecionar aquelas que faziam referência a custos e 

investimentos ambientais. A leitura dos relatórios ocorreu em abril e maio de 2012. A 

evidenciação de frases completas, ao invés, apenas de palavras, tópicos ou número de páginas, é 

relevante quando os pesquisadores buscam informações mais confiáveis (STRAY, 2008; 

MILNE; ADLER, 1999) e inferir um significado (GRAY; KOUHY; LAVERS, 1995). 

Com base no referencial teórico proposto e nas informações divulgadas nos relatórios, 

foram elaboradas as categorias e subcategorias desta pesquisa. As categorias e subcategorias 

relacionadas a custos ambientais seguiram o exemplo de evidenciação de informações de custos 

ambientais proposto pela JAPAN Environment Agency (2000). As categorias e subcategorias 

referentes aos investimentos ambientais foram fundamentadas com base nos itens que foram 

propostos pelo CFC (2004) para evidenciação de investimentos ambientais. As categorias e 

subcategorias foram adaptadas, quando necessário, para caracterizar as peculiares do segmento 

de energia elétrica. 

A partir de pesquisas anteriores (GRAY; KOUHY; LAVERS, 1995; SALOMONE; 

GALLUCCIO, 2001; GUTHRIE; PETTY, 2000; HACKSTON; MILNE, 1996; ROVER; 

BORBA; BORGERT, 2008; ROSA et al., 2011; ROVER et al., 2008), as informações 

divulgadas pelas empresas nos relatórios analisados foram classificadas em quatro formas: 
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� Declarativa: informação é apresentada em termos exclusivamente descritivos; 

� Quantitativa não monetária: a informação é apresentada em números de natureza não 

financeira; 

� Quantitativa monetária: a informação é apresentada em números de natureza 

financeira; e 

� Quantitativa monetária e não monetária: a informação é apresentada em números de 

natureza financeira e não financeira.  

 

4. Descrição e Análise dos Resultados 

 

O ponto inicial deste trabalho concentrou-se na verificação de quais os relatórios, dentre 

os abordados nesta pesquisa, são divulgados pelas empresas. A Figura 1 apresenta o percentual 

de empresas do setor elétrico listadas no ISE BM&FBOVESPA 2011/2012 que possuíam 

Demonstração Financeira Padronizada (DFP), Balanço Social (BS), Relatório Anual (RA) e 

Relatório de Sustentabilidade (RS) disponíveis para aplicação da pesquisa. 

Os relatórios foram coletados na página eletrônica da BM&FBOVESPA e no Website das 

empresas. Somente foram incluídos na amostra de relatórios os arquivos que estavam disponíveis 

para download, devido à segurança da informação divulgada e facilitação da coleta de dados. 

 

 

Figura 1: Percentual de empresas que publicaram os relatórios 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Devido à obrigatoriedade da apresentação da Demonstração Financeira Padronizada à 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), todas as empresas divulgaram este relatório. 
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Os demais relatórios são apresentados voluntariamente pelas empresas. Desta forma, nem 

todas as empresas os elaboram e/ou divulgavam. O Balanço Social foi divulgado por todas as 

empresas pesquisadas. Devido à falta de padronização para elaboração dos relatórios voluntários, 

nenhuma empresa apresentou o Balanço Social isoladamente. Esse relatório foi divulgado por 

algumas empresas no Relatório da Administração (relatório pertencente à DFP) e por outras no 

Relatório Anual e Relatório de Sustentabilidade. 

Quanto ao Relatório Anual e Relatório de Sustentabilidade, sua divulgação deu-se por 

36% (4 empresas) e 64% (7 empresas) respectivamente. A empresa CEMIG divulgou estes 

relatórios em um único documento. 

A partir dos dados coletados, verificou-se que todas as empresas analisadas evidenciaram, 

mesmo que em apenas um dos relatórios, informações de caráter ambiental atrelada a custos e 

investimentos. 

Na tabela 1 consta o total e o percentual de empresas que divulgou alguma sentença sobre 

custos e investimentos ambientais nos relatórios. 

 

Tabela 1: Total e percentual de empresas que divulgou informações sobre custos e 
investimentos ambientais 
Relatórios DFP RA RS BS 

Número de empresas 11 4 7 11 

Percentual 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebe-se que todas as empresas evidenciaram pelo menos 01 (uma) sentença sobre o 

meio ambiente nos relatórios analisados. Um dos fatores que pode explicar o elevado nível de 

divulgação de informações ambientais pelas empresas do setor elétrico é a necessidade da 

utilização de recursos naturais para operacionalizar suas atividades e o fato dessas atividades 

poderem impactar o meio ambiente. Outro fator relevante é a regulamenta da Agencia Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel), que obrigava as empresas deste setor a divulgar informações de 

natureza socioambiental. 

As informações que merecem destaque estão relacionadas aos seguintes aspectos: 

compensação ambiental; educação ambiental; gestão ambiental; preservação do meio ambiente; 

recuperação de áreas degradadas; e projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) relacionados 

ao meio ambiente. 

A tabela 2 apresenta as categorias e subcategorias relacionadas a custos ambientais 

evidenciadas pelas empresas do setor elétrico listadas no ISE BM&FBOVESPA 2011/2012. 
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Tabela 2: Categorias e subcategorias de custos ambientais evidenciadas pelas empresas 
Categorias e Subcategorias de Custos Ambientais Total 

Custos ambientais para 
controlar a ocorrência 
dos impactos 
ambientais  

Custos de prevenção de poluição 9 

Custos de conservação global ambiental 30 

Custos com gerenciamento de resíduos 10 

Custos ambientais em 
atividades de gestão 

Custos de educação ambiental e socioambiental para empregados e 
comunidade 

40 

Custos para desenvolver, implementar e operar um sistema de gestão 
ambiental 

7 

Custos para monitorar e medir os impactos ambientais 12 

Custos ambientais em 
atividades de pesquisa 
e desenvolvimento 

Custos com pesquisa e desenvolvimento ou custos para planejar 
impactos ambientais de produtos 

12 

Custos ambientais de 
atividades sociais 

Custos de proteção da natureza, arborização, embelezamento, 
paisagismo e melhorias para o meio ambiente 

21 

Custos com comunicação e divulgação de informações ambientais 8 

Custos 
correspondentes a 
danos ambientais 

Custos com recuperação de contaminação do solo e danos ao meio 
ambiente 

17 

Custos com indenizações, compensação ambiental, multas e processos 
judiciais 

14 

Total 180 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na primeira categoria, custos ambientais para controlar a ocorrência dos impactos 

ambientais, as empresas evidenciaram 49 sentenças, sendo 9 delas relacionadas a custos de 

prevenção de poluição, 30 sentenças relacionadas a custos de conservação global ambiental e 10 

sentenças que abordam os custos com gerenciamento de resíduos.  

As empresas do setor elétrico listadas no ISE BM&FBOVESPA 2011/2012 evidenciaram 

59 sentenças relacionadas à categoria custos ambientais em atividades de gestão. Essa categoria 

foi a mais citada nos relatórios das empresas analisadas. Dentre as subcategorias, foram 

divulgadas 40 sentenças sobre os custos de educação ambiental e socioambiental para 

empregados e comunidades, 7 sentenças relacionadas a custos para desenvolver, implementar e 

operar um sistema de gestão ambiental e 12 sentenças relatando os custos para monitorar e medir 

os impactos ambientais. 

Outra categoria encontrada nos relatórios das empresas refere-se a custos ambientais em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento. No total foram evidenciadas 12 sentenças 

relacionadas a esta categoria.  
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A quarta categoria está associada aos custos ambientais de atividades sociais. Essa 

categoria abrangeu no total 29 sentenças, sendo 21 sentenças relacionadas com os custos de 

proteção da natureza, tais como arborização, embelezamento, paisagismo e melhorias para o 

meio ambiente e 8 sentenças relacionadas aos custos com comunicação e divulgação de 

informações ambientais. 

A quinta e última categoria, custos correspondentes a danos ambientais, totalizaram 31 

sentenças. Custos com comunicação e divulgação de informações ambientais (17 sentenças) e 

custos com indenizações, compensação ambiental, multas e processos judiciais (14 sentenças). 

Desta forma, as empresas do setor elétrico listadas no ISE BM&FBOVESPA 2011/2012 

evidenciaram nos relatórios analisados, 180 sentenças relacionadas a custos ambientais. O 

quadro 4 mostra algumas sentenças da categoria custos ambientais para controlar a ocorrência 

dos impactos ambientais.  

 

Quadro 4: Evidenciação da categoria custos ambientais para controlar a ocorrência dos 
impactos ambientais 

C
us
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s 
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e 
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CPFL ENERGIA DFP 
Em 2010, a CPFL Energia realizou inventário de emissões de gases de efeito 
estufa referente ao ano de 2009, abrangendo todo o grupo, que totalizou 
131.588 tCO2e. 

CESP RS 
Em 2010, a CESP concluiu seu terceiro inventário de gases de efeito estufa, 
base 2009, registrando o volume de 7.317 toneladas de carbono equivalente 
(tCO2) [...]. 

TRACTEBEL RS 
R$ 562 mil foram gastos com seguro de responsabilidade civil sobre qualquer 
evento relacionado ao meio ambiente em decorrência da poluição súbita [...]. 

COPEL BS Gastos com programa tributo às águas (R$ 400 mil) 
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CEMIG 
RA 
RS 

A Companhia administra dois viveiros florestais, localizados nas estações 
ambientais de Itutinga e de Volta Grande, e um laboratório de sementes. 

ELETROBRAS RA 
Para atendimento de compromissos e metas de sustentabilidade, em 2010 foi 
elaborado o Código de Ética Único das Empresas Eletrobras. 

LIGHT S.A. DFP 
Em 2010 a Companhia superou essas metas realizando plantio em 56 hectares 
e manutenção em 353 hectares de áreas reflorestadas e florestas 
remanescentes da Mata Atlântica. 

ELETROPAULO DFP Custos Diretos - Gerência de Meio Ambiente (R$ 3.409 mil). 
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ENERGIAS BR RA Gastos com gestão de resíduos (R$ 0,55 milhões). 

COELCE DFP 
Todos os resíduos perigosos gerados pela Coelce são destinados à empresa 
devidamente licenciada [...] Em 2010, foram gastos R$ 44 mil nestas ações. 

TRACTEBEL RS 
Em William Arjona - 100% dos resíduos recicláveis gerados e destinados em 
2010 foram encaminhados a reciclagem. 

CEMIG BS 
Foram [...] reciclados 2.900 toneladas de material e equipamentos. Dentre os 
materiais estão isoladores de porcelana, sucatas metálicas de medidores, 
reatores, cabos, fios e baterias. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme o quadro 4 observou que as empresas analisadas possuem custos ambientais 

para controlar a ocorrência dos impactos ambientais, sejam eles relacionados à prevenção da 

poluição, conservação global ambiental ou para gerenciamento de resíduos. 

As informações desta categoria foram identificadas em relatórios distintos entre as 

empresas. Dentre as sentenças evidenciadas nesta categoria, percebeu-se que mais de 85% das 

empresas pesquisadas divulgaram por meio de relatos quantitativos, seguidos por relatos 

declarativos, ou seja, informações preponderantemente descritivas. As sentenças divulgadas de 

forma quantitativa não monetária e quantitativa monetária e não monetária representam um 

percentual abaixo de 15%. 

O quadro 5 demonstra a evidenciação dos custos ambientais em atividades de gestão.  

 

Quadro 5: Evidenciação da categoria custos ambientais em atividades de gestão  
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e AES TIETE RS Gastos com educação ambiental da comunidade (R$ 114 mil). 

TRACTEBEL RS 
O núcleo de educação ambiental ofereceu oficinas, capacitações, 
exposições e palestras educativas sobre meio ambiente para mais de 13 
mil participantes. 

COPEL DFP 
Em 2010, além da inauguração do Ceres Museu Regional do Iguaçu, na 
Usina Gov. Ney Braga, e Ceres das Araucárias, em Faxinal do Céu, a 
Copel teve gastos com ações de educação socioambiental [...]. 

ENERGIAS 
BR 

RA 
No Parque Eólico de Tramandaí, ações de educação ambiental estão 
sendo fornecidas à população como forma de qualificar a relação dos 
moradores com o meio ambiente. 
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CPFL 
ENERGIA 

RA 

No ano de 2010 foram realizadas duas auditorias externas na Ceran, que 
tiveram como recomendação a manutenção das certificações do Sistema 
de Gestão Integrada das UHEs Monte Claro, Castro Alves e 14 de 
Julho. 

ELETROBRAS RS 
Em 2010 foram concluídos os testes dos IGS, que serão o principal 
instrumento de gestão dos impactos ambientais decorrentes dos 
empreendimentos do Sistema Eletrobras. 

COPEL DFP 

A Copel coordena o desenvolvimento do Sistema de informações 
Geográficas Socioambientais em Micro bacias - SIG-SAM, ferramenta 
de geoprocessamento desenvolvida em cooperação com outras 
entidades para gestão das microbacias, disponibilizado gratuitamente na 
Internet. 
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TRACTEBEL RS 
A área dos reservatórios das usinas hidrelétricas que a Tractebel opera e 
seus entornos são de responsabilidade jurídica da companhia, que conta 
com equipes de vigilância ambiental e sócio patrimonial. 

AES TIETE RS 
A empresa também monitora a qualidade da água e controla as 
atividades nos reservatórios, especialmente aquelas que possam causar 
algum impacto ambiental significativo. 

CESP RS 

Os programas de monitoramento têm por objetivo acompanhar e 
registrar as mudanças das condições ambientais provocadas pela 
implantação do empreendimento, assim como a eficácia dos programas 
de mitigação dos impactos físico-bióticos e socioeconômicos. 

COPEL DFP Na UHE Mauá, está sendo realizado o monitoramento de algas em oito 
estações, com frequência mensal de coleta. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os custos ambientais em atividades de gestão representam 32,78% do total de sentenças 

evidenciadas pelas empresas relacionadas a custos ambientais. Entre as 11 empresas analisadas, 

10 empresas (91%) divulgaram pelo menos 01 (uma) sentença relacionada a custos de educação 

ambiental e socioambiental para empregados e comunidade. 

Nesta categoria cerca de 80% dos relatos são declarativos, portanto, superiores aos relatos 

quantitativos, concentrados principalmente no Relatório de Sustentabilidade. Com esses dados é 

possível verificar que as empresas pesquisadas priorizam informações descritivas nos relatórios 

de sustentabilidade, possivelmente pela possibilidade de apresentar informações mais detalhadas 

neste tipo de relatório.  

No quadro 6 encontra-se a descrição do que foi evidenciado por algumas empresas sobre 

a categoria de custos ambientais em atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

 

Quadro 6: Evidenciação da categoria custos ambientais em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento 
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CEMIG 
RA 
RS 

A Cemig promove e realiza projetos de pesquisa, de desenvolvimento 
tecnológico e de inovação, visando à conservação da biodiversidade, em 
parceria com universidades e centros de pesquisa, possibilitando a 
transferência de conhecimentos para a sociedade. 

AES TIETE DFP 
Em 2010, foram R$ 11,1 milhões de recursos próprios e incentivados 
destinados a projetos que promovem: inclusão social e cidadania, 
educação para o consumo consciente dos recursos naturais [...]. 

ELETROBRAS DFP O Cepel, em 2010, desenvolveu 99 projetos corporativos de P&D para as 
empresas Eletrobras, sendo: [...] meio ambiente (5) [...]. 

ENERGIAS 
BR 

DFP 
[…] em 2010, a companhia estabeleceu parcerias com universidades para 
o desenvolvimento de pesquisas direcionadas à identificação de melhores 
práticas de preservação ambiental. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A prática de projetos incentivando a pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico 

brasileiro é bastante comum demonstrando que as empresas deste setor estão realizando seus 

relatório em conformidade com a Lei n. 9.991, de 24 de julho de 2000 e Resolução n.652, de 9 

de dezembro de 2003. 

Conforme essas diretrizes, as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia 

elétrica e as concessionárias e autorizadas de geração, os produtores independentes e as 

concessões de transmissão ficaram obrigadas a aplicar, anualmente, no mínimo 0,75% e 1% 

respectivamente da Receita Operacional Líquida (ROL) em pesquisa e desenvolvimento. 

Ficaram excluídas dessa obrigatoriedade as empresas que geram energia exclusivamente a partir 



Evidenciação de custos e investimentos ambientais das companhias do setor elétrico listadas no 
ISEBM&FBOVESPA 2011/2012 

Silva, T.L. da; Borgert, A.; Pfitscher, E.D.,; Rosa, F.S. da. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Abr/Jun - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

20

de instalações eólica, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração qualificada 

(ANEEL, 2008). 

O segundo aspecto analisado, conforme apresentado no quadro 7, refere-se a 

evidenciação dos custos ambientais em atividades sociais.  

 

Quadro 7: Evidenciação da categoria custos ambientais de atividades sociais 
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CPFL ENERGIA RA 

Em 2010, a CPFL Geração deu continuidade a parcerias com órgão 
governamentais e não governamentais em projetos que visam à 
conservação da biodiversidade aquática. Destacam-se, entre eles: a 
doação de 7 mil mudas de espécies nativas regionais adequadas ao 
plantio ciliar [...]. 

TRACTEBEL RS 
Em Charqueadas - A empresa realizou a doação de mais de 5.000 
mudas na região, porém, não possui área própria disponível para 
plantio. 

ELETROPAULO RS 
Um dos principais desafios do fornecimento contínuo nesse período do 
ano é a queda de galhos de árvore sobre a rede de energia. Foram feitas 
320 mil podas em 2010. 

ENERGIAS BR RA 
Em 2010, os investimentos ambientais totalizaram R$ 28,8 milhões, 
sendo o maior volume direcionado a atividades de proteção da 
biodiversidade e da paisagem. 
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ELETROPAULO DFP Gastos com comunicação (Semana do meio ambiente, divulgação, 
impressos, etc.) (R$ 84 mil). 

ELETROBRAS RS 
Em termos de comunicação institucional, a empresa focou as 
campanhas em sustentabilidade e outras questões relevantes 
relacionadas a seu negócio. 

ELETROPAULO RS 
Para os clientes, além de divulgar o tema ambiental em vídeos nas lojas 
de atendimento, foram distribuídas cartilhas descrevendo 50 dicas para 
preservar o planeta. 

COPEL DFP Participação, pela terceira vez consecutiva, do evento Reciclação - Feira 
Brasileira de Reciclagem, Preservação & Tecnologia Ambiental. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A categoria de custos ambientais de atividades sociais foi dividida em duas 

subcategorias: custos de proteção da natureza, arborização, embelezamento, paisagismo e 

melhorias para o meio ambiente; e custos com comunicação e divulgação de informações 

ambientais. 

A partir do quadro 7 observou que embora as empresas analisadas divulgarem sentenças 

relacionadas aos custos ambientais de atividades sociais em seus relatórios, cada empresa adota 

um relatório específico para tal divulgação, o que dificulta o processo de comparação entre as 

empresas. 

Dentre as sentenças evidenciadas nesta categoria, verificou-se que 85% das empresas 

fizeram por meio de relatos declarativos no Relatório de Sustentabilidade. 

No quadro 8 encontra-se a descrição do que foi evidenciado por algumas empresas sobre 

a categoria de custos correspondentes a danos ambientais. 
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Quadro 8: Evidenciação da categoria custos correspondentes a danos ambientais 
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CESP DFP 

A empresa registrou no resultado de 2010 gastos com compromissos 
socioambientais (reflorestamento/ajustamento de conduta) no valor de R$ 
52.783 mil. 

ELETROBRAS BS 
[…] gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados 
(R$ 55.047 mil). 

CPFL ENERGIA RA 
Em 2010, as empresas do Grupo CPFL Energia implantaram e realizaram 
manutenção em reflorestamentos de espécies nativas, localizados em 
diversos municípios de sua área de atuação. 

ELETROPAULO RS 
Em 2010, a AES Eletropaulo plantou 1.550 mudas nativas em Itapevi e 
152 mudas em Ribeirão Pires como medida compensatória. 
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TRACTEBEL RS 

Como parte da compensação ambiental pela implantação dos 
empreendimentos, a Tractebel financia e apoia, por meio de programas e 
parcerias, a criação e manutenção de parques de preservação ambiental 
para a conservação da biodiversidade em áreas do entorno de seus 
reservatórios. 

AES TIETE DFP 

Refere-se a 8 ações civis públicas [...], bem como sua condenação à 
recomposição dos supostos danos ambientais decorrentes da inundação de 
seus reservatórios. Tais processos, de forma geral, requerem que a 
controlada Tietê realize programas de compensação ambiental [...]. 

COELCE DFP Em 2010, foram gastos R$ 18 mil em licenciamentos ambientais […]. 

ELETROPAULO RS 
No decorrer de 2010, a AES Eletropaulo recebeu 23 multas e/ou 
autuações ambientais relativas à emissão de ruídos, poda de árvores e 
disposição de resíduos, totalizando um valor, nesse ano, de R$ 464,1 mil. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para finalizar a parte de evidenciação sobre custos relacionados ao meio ambiente, a 

última categoria aborda os custos correspondentes a danos ambientais.  

Conforme mencionado no decorrer do trabalho, as atividades do setor de energia elétrica 

causam impactos ao meio ambiente. Parte desse impacto é compensado pelas empresas através 

dos licenciamentos ambientais, programas e parcerias, reflorestamento de áreas degradas, etc. 

As sentenças envolvendo os custos correspondentes a danos ambientes representam 

17,22% do total de sentenças divulgadas sobre custos ambientais. Esse percentual corresponde a 

9,44% da subcategoria custos com recuperação de contaminação do solo e danos ao meio 

ambiente e 7,78% da subcategoria custos com indenizações, compensação ambiental, multas e 

processos judiciais. 

Quanto aos investimentos ambientais, a tabela 3 contém as categorias evidenciadas nos 

relatórios pelas empresas do setor elétrico listadas no ISE BM&FBOVESPA 2011/2012. 
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Tabela 3: Categorias de investimentos ambientais evidenciadas pelas empresas 
Categorias de Investimentos Ambientais Total 

Investimentos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio ambiente 26 
Investimentos com a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados 8 
Investimentos com a educação ambiental 6 
Investimentos com projetos ou programas ambientais 20 
Investimentos com preservação e proteção ambiental 15 
Total 75 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme a tabela 3, observou-se que as empresas analisadas evidenciaram em maior 

volume sentenças associadas aos investimentos com manutenção nos processos operacionais 

para a melhoria do meio ambiente e investimentos com projetos ou programas ambientais. 

Diferentemente dos custos relacionados com educação ambiental, que teve um expressivo 

nível de evidenciação (22,22% das sentenças divulgadas sobre custos ambientais), apenas 6 

sentenças (8%) sobre investimentos com a educação ambiental foram encontradas nos relatórios 

das empresas. 

É importante ressaltar que embora algumas empresas divulgarem sentenças iguais em 

mais de um relatório, sejam elas relacionadas a custos ou investimentos ambientais, para fins 

desta pesquisa foi considerado como uma única sentença. 

No quadro 9 encontra-se a descrição de algumas sentenças divulgadas pelas empresas 

sobre os investimentos ambientais. 

 

Quadro 9: Investimentos ambientais divulgados pelas empresas analisadas 
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AES TIETE BS 
Do total de gastos com meio ambiente em 2010, R$ 1.024 foram 
destinados a investimentos ao ativo imobilizado.  

LIGHT S.A. BS 
Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa (R$ 
28.678 mil). 

CPFL ENERGIA BS 
Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa (R$ 
89.476 mil). 

CESP RS 

A implantação de uma unidade de conservação envolve atividades de 
viabilização no IBAMA, aquisição de terras, zoneamento ambiental, 
programa de manejo, construção de toda infraestrutura e plano de 
preservação. 

C
at

eg
or

ia
 2

 CEMIG 
RA 
RS 

A Cemig estabelece programas específicos para minimizar os impactos 
de suas atividades, com atenção às áreas vulneráveis e à ocorrência de 
espécies ameaçadas de extinção. 

TRACTEBEL RS 
Jorge Lacerda - A Tractebel está atuando na recuperação ambiental da 
bacia de finos da CSN. 

ELETROPAULO RS 
A empresa investiu no programa Pomar Urbano, recuperando 37,3 
hectares mantidos sob linha de subtransmissão. 
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COELCE RS 
Durante o ano, com investimento de R$ 433 mil, as atividades de 
educação ambiental obtiveram mais de 11 mil participações. 

CESP RS 
Em 2010, a CESP investiu R$ 786 mil em educação ambiental, o que 
envolveu 55.943 participantes em suas atividades. 
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TRACTEBEL RS 
A Companhia investe em […] iniciativas de educação ambiental para 
conscientizar as comunidades e a sociedade de maneira geral sobre a 
importância de se conservar o meio ambiente. 
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COPEL BS Investimentos em PEE e P&D (R$ 78.537 mil). 

TRACTEBEL RS 
A Companhia investe em projetos de P&D focados na conservação de 
espécies ameaçadas […]. 

ENERGIAS BR DFP 

Em 2010, os investimentos em projetos de caráter social, cultural e 
ambiental somaram R$ 4,0 milhões, sendo R$ 2,0 milhões por meio de 
recursos de incentivo fiscal, como a Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, 
entre outras. 

CPFL ENERGIA RA 
[...] os investimentos totalizaram R$ 2,64 bilhões no empreendimento, 
sendo que mais de R$ 500 milhões foram direcionados aos programas 
socioambientais da usina. 
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ENERGIAS BR RA 
A licença ambiental estabeleceu o Plano de Controle e Monitoramento 
Ambiental (PC MA), com investimento previsto de R$ 13,9 milhões. 

ELETROBRAS DFP 
Em 2010, foram desenvolvidas as atividades relacionadas à elaboração de 
Projeto Básico das LT e das Subestações, bem como os trabalhos 
relacionados ao processo de licenciamento ambiental. 

AES TIETE DFP 

A Companhia desenvolve projetos que consolidam também seu 
engajamento nos esforços de restauração e preservação da biodiversidade. 
Em 2010 foi Investido em programas de restauração e conservação da 
biodiversidade (R$ 217 mil). 

TRACTEBEL RS 
Em 2010 a Tractebel investiu R$ 48,6 milhões em melhorias para 
proteção ambiental, instalação de tecnologias mais limpas, controles das 
emissões atmosféricas […]. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Legenda: 
Categoria 1 - Investimentos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio ambiente 
Categoria 2 - Investimentos com a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados 
Categoria 3 - Investimentos com a educação ambiental 
Categoria 4 - Investimentos com projetos ou programas ambientais 
Categoria 5 - Investimentos com preservação e proteção ambiental 
 

Na categoria investimentos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria 

do meio ambiente, destacam-se os investimentos relacionados com a produção e operação da 

empresa (CESP; AES TIESTE; CEMIG; COPEL; ELETROPAULO; ENERGIAS BR; CPFL 

ENERGIA; LIGHT S.A.; e TRACTEBEL).  

Quanto à categoria investimentos com a preservação e/ou recuperação de ambientes 

degradados, observa-se que as empresas estabelecem e investem em programas de recuperação 

ambiental. “Em março de 2010, foi concluído o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

da UHE 14 de Julho, com a recomposição de áreas degradadas pela construção da usina” (CPFL 

ENERGIA). 

Conforme Quadro 9 poucas sentenças foram coletadas da categoria investimentos com a 

educação ambiental. Contudo, as empresas que divulgaram informações deste caráter focam na 

conscientização da sociedade sobre a importância da conservação do meio ambiente. 
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Analisando-se as sentenças que compõem à categoria de investimentos com projetos ou 

programas ambientais, percebe-se que grande parte destes investimentos apoiam os projetos de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) e projetos de eficiência energética (PEE).  

A última categoria se refere aos investimentos com preservação e proteção ambiental. 

Nessa categoria, destacam-se os elevados investimentos realizados pelas empresas ENERGIAS 

BR (R$ 13,9 milhões) e TRACTEBEL (R$ 48,6 milhões) visando o controle e monitoramento 

ambiental e melhorias para proteção ambiental, instalação de tecnologias mais limpas e controles 

das emissões atmosféricas. 

A tabela 4 mostra em quais os relatórios os custos e investimentos ambientais foram 

divulgados pelas empresas pesquisadas. 

 

Tabela 4: Quantidade de sentenças divulgadas sobre informações ambientais por relatório 
Relatórios Analisados Custos Ambientais Investimentos Ambientais 

Demonstração Financeira Padronizada 48 13 
Relatório Anual 34 15 
Relatório de Sustentabilidade 63 23 
Balanço Social 29 18 
Relatório Anual/Sustentabilidade 6 6 

Total 180 75 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir da tabela 4, percebe-se que a maioria das informações sobre custos e 

investimentos ambientais foi divulgada pelas empresas no relatório de sustentabilidade. Foram 

coletadas 180 sentenças relacionadas a custos ambientais, das quais 63 sentenças (35%) foram 

divulgadas no relatório de sustentabilidade e 48 sentenças (27%) foram evidenciadas na 

demonstração financeira padronizada. Quanto aos investimentos ambientais, 75 sentenças foram 

levantadas, das quais 23 sentenças (31%) foram coletadas nos relatórios de sustentabilidade das 

empresas. 

Embora os subitens 4.1 e 4.2 do Balanço Social usarem no corpo de sua descrição a 

palavra “investimentos”, os pesquisadores com base em suas experiências profissionais e 

acadêmicas, e partir da fundamentação teórica proposta sobre custos e investimentos ambientais, 

consideram algumas das informações contidas neste relatório como custo e não como 

investimento. 

É importante ressaltar que a empresa CEMIG divulgou o relatório anual e o relatório de 

sustentabilidade em um único documento. Desta forma, para não afetar a análise dos resultados, 

foi incluído na tabela 4 uma quinta opção, que representa a junção destes relatórios.  
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As sentenças coletadas foram classificadas em quatro categorias: declarativa, quantitativa 

não monetária, quantitativa monetária e quantitativa monetária e não monetária. Assim, a tabela 

5 demonstra como foram classificadas as informações sobre custos e investimentos ambientais. 

 

Tabela 5: Tipos de evidenciação das informações sobre custos e investimentos ambientais  

Informações 
Custos 

Ambientais 
% 

Investimentos 
Ambientais 

% Ʃ % 

Declarativa 70 39% 24 32% 94 37% 
Quantitativa não monetária 32 18% 5 7% 37 15% 

Quantitativa monetária 74 41% 43 57% 117 46% 
Quantitativa monetária e não monetária 4 2% 3 4% 7 3% 

Total 180 100% 75 100% 255 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados revelam que o tipo de evidenciação quantitativa monetária foi a mais 

utilizada para divulgação de custos e investimentos ambientas pelas empresas do setor elétrico 

listadas no ISE BM&FBOVESPA 2011/2012. Dentre as 255 sentenças encontradas, 117 

sentenças (46%) foram classificadas como quantitativa monetária. De uma forma geral, as 

pesquisas de Imam (2000) e Kuasirikun e Sherer (2004), mostram diferentes resultados. Os 

autores relatam que a maioria das informações ambientais divulgadas pelas empresas 

pesquisadas é evidenciada no Relatório da Administração e possuem caráter declarativo. 

 

5. Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Os resultados da pesquisa demonstram que todas as empresas evidenciaram pelo menos 

uma sentença sobre custos e investimentos ambientais nos relatórios analisados. Esse fato pode 

ser justificado, pois os recursos naturais são essenciais para operacionalização das atividades do 

setor elétrico, que este segmento impacta diretamente no meio ambiente, e o setor é fortemente 

regulamentado. Verificou-se também que os dados levantados neste estudo corroboram com as 

pesquisas de (ARRAES; DINIZ, 2001; BEETS; SOUTHER, 1999; PAIVA, 2003; SANTOS; et 

al., 2001), pois não há uniformidade para divulgação de informações ambientais, assim, pode-se 

comprovar que as informações estão pulverizadas entre relatórios diversificados 

(Sustentabilidade, Demonstração Financeira Padronizada e Balanço Social), e que não há um 

padrão entre as empresas 

Dentre os custos ambientais predominou a categoria de custos ambientais em atividades 

de gestão (programas ambientais, monitoramento dos impactos de seus empreendimentos, 

sistema de gestão ambiental etc.) seguido da categoria custos ambientais para controlar a 
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ocorrência dos impactos ambientais (inventário de emissão de gases, preservação ambiental, 

gerenciamento de resíduos etc.). 

Quanto aos investimentos no meio ambiente destacam as informações relacionadas a 

investimentos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio ambiente 

(estações de tratamento de esgoto, investimento no ativo imobilizado, controle de erosão de 

bordas de reservatórios, construção de bacias de contenção de óleo etc.) e investimentos com 

projetos ou programas ambientais (pesquisa e desenvolvimento – P&D, projetos para redução 

dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades, projetos focados na conservação de 

espécies ameaças etc.). 

Foram encontradas nos relatórios 180 (cento e oitenta sentenças) sobre custos ambientais 

e 75 (setenta e cinco) relacionadas a investimentos ambientais, totalizando 255 (duzentos e 

cinquenta e cinco) sentenças. A maioria das informações sobre custos e investimentos ambientais 

foi divulgada no relatório de sustentabilidade. Das 180 (cento e oitenta) sentenças relacionadas a 

custos ambientais, 35% (63 sentenças) foram divulgadas no relatório de sustentabilidade e 27% 

(48 sentenças) na demonstração financeira padronizada. Quanto aos investimentos ambientais, 

das 75 (setenta e cinco sentenças) levantadas, 31% (23 sentenças) foram coletadas nos relatórios 

de sustentabilidade. 

Por fim, ressalta-se que o tipo de evidenciação quantitativa monetária foi a mais utilizada 

para a divulgação de custos e investimentos ambientas pelas empresas do setor elétrico listadas 

no ISE BM&FBOVESPA 2011/2012. Dentre as 255 (duzentos e cinquenta e cinco) sentenças 

coletadas, 46% (117 sentenças) foram apresentadas em números de natureza financeira. A 

informação descritiva representou 37% (94 sentenças), e a informação quantitativa monetária e 

não monetária representou apenas 3% (7 sentenças). 
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